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-  Când am fost sã-i cer mâna
Popeascãi, tatãl ei m-a întrebat
ce am ºi i-am spus cã am dato-
rii, am rate, am reumatism... culturã / 7

eveniment / 4

Povestea este lungã, începutã
în vara trecutã, imediat dupã ale-
gerile locale, are toate ingredien-
tele derivate dintr-un conflict de
sorginte politicã, tranºat defini-
tiv, de datã recentã, mai exact
prin Decizia numãrul 79/16 ia-
nuarie 2017 a secþiei de Conten-
cios Administrativ ºi Fiscal, din
cadrul Curþii de Apel Craiova.
Prin care se menþine întocmai
Sentinþa cu numãrul 2327/18
august 2016, pronunþatã de sec-
þia similarã a Tribunalului Dolj.
Instanþele au apreciat cã ºedinþa
de constituire a Consiliului local
Rast s-a desfãºurat fãrã respec-
tarea prevederilor legale, nepu-
tându-se stabili care persoane,
din cele convocate, prin ordinul
prefectului, au participat efectiv
la ºedinþa menþionatã, care din-
tre acestea au votat, de ce nu s-
au validat mandatele a trei din-
tre consilieri, declaraþi aleºi de
Biroul electoral de circumscrip-
þie, de ce s-au validat mandatele
a trei persoane care nu aveau
calitatea de consilier declarat
ales, cine a participat la votul de
validare a consilierilor locali – în
cazul cã au participat toate per-
soanele care au fost validate în
aceastã funcþie – deoarece 3 din-
tre ele nu fuseserã convocate
prin ordinul prefectului.
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milioane de leimilioane de leimilioane de leimilioane de leimilioane de lei

OJFIR Dolj are ca obiect de
activitate implementarea tehnicã ºi
financiarã a FEADR, în conformi-
tate cu procedura specificã de lu-
cru ºi calendarul anual al sesiuni-
lor pentru depunerea cererilor de
finanþare (CF) ºi prevederile cu-
prinse în Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014-2020.
Activitatea OJFIR Dolj, în anul
2016, poate fi rezumatã la promo-
vare de mãsuri active prin PNDR
2014-2020 ºi activitatea specificã
desfãºuratã pe servicii...

dezvoltare ruralã / 6

Odatã cu înaintarea prin
ani se estompeazã sau chiar
se schimbã radical oare ºi
gusturile? Ca ºi preferinþe-
le, plãcerile, opþiunile pro ºi
contra unora dintre habitudi-
nile noastre cele mai uzuale
ºi pe care, cândva, le-am
crezut imuabile-?. De
neclintit.  Astfel de întrebãri
pe care nu le ocoleºte o
suspiciune de gratuitate m-
au vizitat încã de asearã,
luând act cã azi este 1
februarie, luna pe care nu
ºtiu din ce pricini…

VinovateVinovateVinovateVinovateVinovate
nostalgii?...nostalgii?...nostalgii?...nostalgii?...nostalgii?...
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Poliþiºtii cer ºi ei

verificarea

protocoalele

încheiate de MAI

cu SRI, PÎCCJ

ºi DNA

Sindicatul Naþional al
Agenþilor de Poliþie din

România cere ministrului
Afacerilor Interne verificarea
protocoalelor de colaborare
semnate cu SRI, Parchetul
General ºi Direcþia Naþiona-
lã Anticorupþie, menþionând

cã nu este de acord cu
abuzuri în numele acestor
documente. “Doamnã
ministru, vã solicitãm sã
dispuneþi mãsurile necesare
pentru verificarea protocoa-

lelor de colaborare încheiate
de Ministerul Afacerilor
Interne ºi principalele
instituþii ale statului, respec-
tiv Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi

Justiþie, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, Serviciul
Român de Informaþii,
Agenþia Naþionalã de Inte-
gritate”, spune Adrian
Diugu, preºedintele Sindica-

tului Naþional al Agenþilor
de Poliþie din România,
într-un comunicat public
adresat Ministerului Afaceri-
lor Interne. Poliþiºtii vor sã
ºtie dacã aceste protocoale

au fost încheiate în mod
legal, când au fost semnate
ºi de cãtre cine, dar ºi
interesele care au stat la
baza lor. În comunicatul
trimis Ministrului Carmen

Dan, aceºtia explicã faptul
cã poliþiºtii sunt nemulþu-
miþi de amestecul altor
instituþii în anchetele desfã-
ºurate de ei.
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“Guvernul a pregãtit un proiect
de buget pe care doreºte sã-l tri-
mitã în Parlament. Acest buget pe
care guvernul l-a pregãtit ºi este
gata sã-l trimitã în Parlament, mi
se pare problematic. Acest buget
prevede o creºtere foarte mare a
cheltuielilor ºi dupã pãrerea spe-
cialiºtilor ºi dupã pãrerea mea,
acest buget este prea optimist,
este un buget supraevaluat fãrã sã
existe o explicaþie pertinentã pen-
tru aceastã creºtere foarte mare,
vorbim de o creºtere în jur de
15%. Chiar dacã considerãm cã
economia României va creºte, lu-
cru pe care ni-l dorim cu toþii, o
creºtere atât de mare este greu de
realizat. În acest context, este cu

Decizia de achitare a fost luatã
în majoritate, doi judecãtori au de-
cis achitarea în timp ce al treilea
judecãtor a considerat cã fostul
candidat PNL la Primãria Capita-
lei ar trebui condamnat la un an
de închisoare cu suspendare. Hotãrârea ma-
gistraþilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
nu este definitivã.

Este prima decizie în dosarul în care fos-
tul candidat al PNL la Primãria Capitalei,
Ludovic Orban, este judecat pentru folosi-
rea influenþei în scopul obþinerii unor fo-

Surse apropiate Ministerului
Educaþiei au declarat cã mem-
brii Consiliului General CNAT-
DCU au respins contestaþia for-
mulatã de Grupul de Investiga-

CSACSACSACSACSAT a avizat favorabil bugeteleT a avizat favorabil bugeteleT a avizat favorabil bugeteleT a avizat favorabil bugeteleT a avizat favorabil bugetele
de siguranþã naþionalãde siguranþã naþionalãde siguranþã naþionalãde siguranþã naþionalãde siguranþã naþionalã

Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat cã CSAT a
dat marþi aviz favorabil bugetelor de siguranþã naþio-

nalã, dar a criticat proiectul de buget în ansamblu,
pe care l-a numit “problematic”, “prea optimist”,
“supraevaluat”. Membrii Consiliului Suprem de

Apãrare a Þãrii s-au reunit marþi la Palatul Cotro-
ceni, pentru discuþii despre dimenisiunea bugetelor

pe 2017 ale instituþiilor de siguranþa naþionalã.

atât mai greu de realizat de ce
bugetele în domeniul securitate
naþionalã în unele zone au fost
scãzute”, a declarat preºedintele,
la finalul consiliului.

Iohannis a precizat cã bugetul
de 2% alocat Apãrãrii corespunde
angajamentelor în vigoare ºi cã
este important “ca banii sã fie fo-
losiþi pentru programe de dotare
pe termen lung”. El a precizat cã
bugetul Internelor este aproxima-
tiv acelaºi cu cel din 2016 ºi cã
bugetele serviciilor de informaþii
au scãzut cu aproximativ zece la
sutã. “Proiectul care ne-a fost
prezentat prevede o alocare de
2% pentru bugetul Ministerului
Apãrãrii Naþionale, ceea ce co-

respunde cu angajamentele în vi-
goare ºi este important de subli-
niat cã acest buget trebuie ºi exe-
cutat cu folos pentru România ºi
pentru securitatea naþionalã a
României. Este extrem de impor-
tant cã aceºti banii alocaþi MApN
sã fie folosiþi pentru programe de
dotare pe termen lung care real-
mente duc la o modernizare a do-
tãrii în România. Bugetul pentru
Ministerul de Interne este într-o
zona foarte apropiatã cu cel de

anul trecut”, a spus preºedintele.
În final, CSAT a avizat favo-

rabil bugetele pe securitate naþi-
onalã. ”Important de reþinut, gu-
vernul prin primul ministru ºi Mi-
nistrul Finanþelor s-a angajat cã
la rectificarea bugetarã sã vinã în
completarea acestor sume acolo
unde apar probleme, în special în
domeniul salarizãrii personalului.
Cu aceastã remarcã a fost avizat
proiectul de buget”, a mai spus
Klaus Iohannis.

Consiliul General CNATDCU a respins contestaþia
în cazul raportului pe doctoratul lui Kovesi

Consiliul General al Consiliului Naþional de Atestare a Titluri-
lor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a
respins contestaþia Grupului de Investigaþii Politice privind

raportul în cazul doctoratului Laurei Kovesi, au declarat pentru
MEDIAFAX surse apropiate Ministerului Educaþiei.

þii Politice în ceea ce priveºte
raportul de neplagiat în cazul
tezei de doctorat a procuroru-
lui-ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA), Laura Co-

druþa Kovesi. Grupul de Inves-
tigaþii Politice a contestat deci-
zia CNATDCU care stabilea cã
Laura Codruþa Kovesi nu a pla-
giat în teza de doctorat, conte-
staþia fiind analizatã de o comi-
sie cu membri diferiþi de cei care
au analizat în primã fazã teza.

Raportul acestei comisii a fost
votat de cãtre Consiliul General
al Consiliului Naþional de Ates-
tare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare, aces-
ta hotãrând, potrivit unor surse
apropiate Ministerului Educaþiei,
sã respingã contestaþia.

Consiliul Naþional de Atesta-

re a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare a de-
cis, în luna decembrie, cu 35
de voturi pentru ºi o abþinere,
menþinerea titlului de doctor a
procurorului ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, Laura
Codruþa Kovesi, considerând cã
o mãsurã de retragere a acestu-
ia ar fi prea drasticã în condi-
þiile în care pasajele ce pot fi
considerate plagiat reprezintã
circa 20 de pagini din 444, adi-
cã aproape 4 % din tezã, iar
acestea sunt din partea de in-
troducere a lucrãrii, nu din cea
de creaþie ºtiinþificã.

Ludovic Orban, achitat în dosarul privind banii
pe care i-ar fi cerut în campania electoralã

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie l-au achitat ieri,
pe Ludovic Orban, fostul candidat PNL la Primãria Capitalei, în
dosarul în care este judecat pentru folosirea influenþei în scopul

obþinerii unor foloase necuvenite, decizia nefiind definitivã.

loase necuvenite.
Ludovic Orban, fost candidat al Partidu-

lui Naþional Liberal (PNL) ºi fost prim-vice-
preºedinte al formaþiunii politice, a fost tri-
mis în judecatã de DNA în luna mai 2016,
fiind acuzat de folosirea influenþei în scopul
obþinerii unor foloase necuvenite, cauza fi-

ind judecatã de Înalta Curþe de
Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ).

Procesul a durat mai puþin de un
an. Procurorii susþin cã la data de
1 martie 2016, Ludovic Orban ar
fi contactat un om de afaceri pe

care îl cunoºtea, cerându-i bani pentru cam-
pania electoralã pentru alegerile locale din vara
anului 2016, în care Orban Ludovic fusese
nominalizat pentru a candida la funcþia de
primar al Municipiului Bucureºti. Omul de
afaceri cãruia Ludovic Orban i-ar fi solicitat
ajutorul financiar este Tiberiu Urdãreanu.
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Povestea este lungã, începutã în vara
trecutã, imediat dupã alegerile locale, are
toate ingredientele derivate dintr-un con-
flict de sorginte politicã, tranºat defini-
tiv, de datã recentã, mai exact prin De-
cizia numãrul 79/16 ianuarie 2017 a sec-
þiei de Contencios Administrativ ºi Fis-
cal, din cadrul Curþii de Apel Craiova.
Prin care se menþine întocmai Sentinþa
cu numãrul 2327/18 august 2016, pronun-
þatã de secþia similarã a Tribunalului Dolj.
Instanþele au apreciat cã ºedinþa de con-
stituire a Consiliului local Rast s-a des-
fãºurat fãrã respectarea prevederilor le-
gale, neputându-se stabili care persoa-
ne, din cele convocate, prin ordinul pre-
fectului, au participat efectiv la ºedinþa
menþionatã, care dintre acestea au vo-
tat, de ce nu s-au validat mandatele a
trei dintre consilieri, declaraþi aleºi de
Biroul electoral de circumscripþie, de ce
s-au validat mandatele a trei persoane
care nu aveau calitatea de consilier de-
clarat ales, cine a participat la votul de
validare a consilierilor locali – în cazul
cã au participat toate persoanele care au
fost validate în aceastã funcþie – deoa-
rece 3 dintre ele nu fuseserã convocate
prin ordinul prefectului. Validarea, deci
dobândirea statutului de ales local în ca-
zul lui Vlãdoi Teodor George ºi Tranda-
fir Daniel fiind nelegalã. Cum, potrivit
prevederilor exprese ale art. 31 (al. 1)
din Legea 215/2001 republicatã cu mo-
dificãri, hotãrârea Consiliului local Rast
prin care se realizase validarea sau in-
validarea mandatelor de consilier local
era definitivã, recursul s-a exercitat la
celelalte hotãrâri ale Consiliului local
Rast numãrul 1, 3, 4, 5 din iulie 2016.
Rastul nu are, momentan, Consiliu local,
nu are viceprimar, ºi de aici toate cele-
lalte consecinþe administrative, nefaste
pentru colectivitate. Probleme mari vor
fi cu „aprobarea” bugetului.

O realitateO realitateO realitateO realitateO realitate
de carede carede carede carede care

nu s-a þinut contnu s-a þinut contnu s-a þinut contnu s-a þinut contnu s-a þinut cont
La Rast, primarul Iulian Siliºteanu are

merite recunoscute de toatã comuna. De
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MIRCEA CANÞÃR

lumea teafãrã a acesteia. Reîntemeiat pe
un alt amplasament, dupã inundaþiile teri-
bile din primãvara anului 2006, sub nemij-
locita sa coordonare, Rastul Nou are o
istorie recentã. Lui Iulicã Siliºteanu nu pu-
þini sunt aceia care opineazã cã ar trebui
sã i se ridice o statuie. Probabil se va în-
tâmpla ºi asta. De bunã seamã are ºi duº-
mani, fiindcã nu s-ar simþi bine în lipsa
acestora. La alegerile locale din vara tre-
cutã, social-democraþii doljeni, prin repre-
zentanþii lor de zonã, au gãsit de cuviinþã
sã vinã cu un alt candidat, mai tânãr, de
perspectivã, cum se spune, renunþând la
el, pe motivul vârstei ºi al inflexibilitãþii.
Iulicã Siliºteanu a candidat ºi a recâºtigat
mandatul de primar, din partea PSRO, care
îl avea ca lider pe Mircea Geoanã. Deci-
zia renunþãrii la el nu a fost una prea înþe-
leaptã, dar povestea de faþã abia începea.
Cei 13 consilieri locali rezultaþi din alege-
rile locale aveau urmãtoarea distribuire:
PSD – 2; PNL – 5 ºi PSRO – 6. Cu alte
cuvinte alegerea viceprimarului, rezultat
dintr-o majoritate simplã devea „o proble-
mã” necesitând negocieri... la sânge. În-
þelegând „înþelegerea” liberalo – social-
democratã, cam insolitã în vara trecutã,
pentru susþinerea candidaturii consilieru-
lui local Ciprian Arnãutu – inginer silvic
la Ocolul silvic Poiana Mare -, contracan-
didatul sãu la primãrie, Iulicã Siliºteanu a
exprimat doar opþiunea pentru o altã per-
soanã ºi a ieºit din decor. Oricum, consi-
lierii sãi, 6 la numãr, nu aveau treabã cu
desemnarea viceprimarului, „revolta” pro-
ducându-se în tabãra social-democratã,
care paradoxal avea doar doi consilieri
locali, dar cu vot decesiv în desemnarea
viceprimarului.

Cine miºcã,Cine miºcã,Cine miºcã,Cine miºcã,Cine miºcã,
rãmâne fãrã mandatrãmâne fãrã mandatrãmâne fãrã mandatrãmâne fãrã mandatrãmâne fãrã mandat
La 23 iunie 2016 ºi 28 iunie 2016 nu au

fost îndeplinite condiþiile legale pentru con-
stituirea Consiliului local Rast rezultat din
alegerile locale þinute la 5 iunie 2016. La
1 iulie 2016 au fost convocaþi ºi validaþi
urmãtorii consilieri locali, cãrora le-a fost
eliberat certificatul constatator: Vlãdoi Te-
odor George, Doru Mateescu – ambii din
partea PSD; Iulian Siliºteanu, Florian Cã-

lugãreanu, Gabriela Stanca, Ispas Marius
Gabriel, Florin Cioroianu, Maria Mitricu-
nã ºi ªtefan Ciupitu – din partea PSRO;
Arnãutu Cãtãlin Ciprian, Mirea Radu So-
rin, Pîrvu Eugen, Lica Florica, Ion Bãluþã
– din partea PNL. Anterior ºedinþei din 1
iulie 2016, în cadrul cãreia s-a constituit
Consiliul local Rast, lui Vlãdoi Teodor
George, numãrul 1 pe lista de candidaþi, i
se retrãsese sprijinul politic ºi fusese ex-
clus din PSD... fiindcã fluierase în biseri-
cã. Tot la 1 iulie 2016, Consiliul local Rast
mai era informat printr-o adresã (nr. 196
– PSD Dolj) cã Doru Mateescu ºi Mari-
an Ungureanu - poziþiile 2 ºi 4 pe buleti-
nele de vot -, renunþau în scris la manda-
tul de consilier local, urmând a fi înlocuiþi
cu consilieri supleanþi, fãrã nici o trimite-
re sau, mai exact, fãrã nici o vorbã la
mandatul lui Vlãdoi Teodor George. În
aceste circumstanþe, alegerea lui Arnãu-
tu Cãtãlin Ciprian, în funcþia de vicepri-
mar, a fost consideratã ca nelegitimã, din
cauza artificiilor aiuritoare la care s-a ape-
lat. Cum, reclamanþii Vlãdoi Florian, locul
3 pe lista de candidaþi, Dunãvete Ion Io-

nuþ, locul 5 ºi Iovana Elena Roxana, locul
6, au contestat în instanþã invalidarea man-
datelor lor de consilieri locali ºi exclude-
rea din partid, instanþa s-a vãzut pusã într-
o situaþie realmente încurcatã. Adicã, toþi
aceia care nu votau cum li se cerea, rã-
mâneau fãrã sprijin politic, fiind implicit
excluºi. Din analiza buletinului de vot re-
iese cã, din partea PSD au fost declaraþi
aleºi 2 consilieri locali: Vlãdoi Teodor
George ºi Mateescu Doru, cã celui dintâi
i s-a retras sprijinul politic, iar Mateescu
Doru ºi Marian Ungureanu ºi-au dat de-
misia, fiind, ulterior, excluºi fãrã a fi în-
ºtiinþaþi. Practic, din toate „aranjamente-
le” prost fãcute, nu a ieºit nimeni câºtigã-
tor. Dimpotrivã. La Rast s-a încercat, ca
ºi în alte dãþi, o înþelegere politicã, cuplatã
cu o altã înþelegere politicã, într-o locali-
tate diferitã a Doljului. Într-o parte câºti-
ga PSD-ul, iar în alta PNL-ul. Cum ni-
meni nu a mai fost de acord cu nimeni,
gâlceava s-a acutizat, s-a ajuns în instan-
þa de judecatã, unde s-a decis: alegeri an-
ticipate - pentru Consilul local la Rast.
Care costã.
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Reamintim cã, pe 23 iunie 2016,
magistraþii Judecãtoriei Craiova au
pronunþat sentinþa în dosarul în
care Anca Daniela Chivu, secreta-
ra ºefã de la ªcoala Gimnazialã Nr.
36 „Gheorghe Bibescu” din Cra-
iova a fost trimisã în judecatã pen-
tru fals intelectual dupã ce a mo-

Vaccinul hepatitic B pediatric
este utilizat pentru prevenirea îm-
bolnãvirii copiilor de hepatitã B. În
prezent, mai sunt doar 22.500 de
doze, în toatã þara. În prezent nu
existã nicio disponibilitate a pro-
ducãtorilor de a livra alte doze din
acest vaccin cãtre România.

Ministerul Sãnãtãþii a început
demersurile pentru a identifica po-
sibile stocuri în alte state UE. În
luna decembrie a fost aprobatã o
schemã de vaccinare alternativã
pentru asigurarea protecþiei copii-
lor nãscuþi din mame cu hepatitã
B. Medicul de familie va adminis-
tra vaccin hexavalent acestor
mame de la vârsta de 6 sãptãmâni
a copilului.

5.000 de bolnavi cu hepatitã B
ºi C sunt trataþi anual în þarã

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã C – 3,2

Anca Daniela Chivu, secretara ºefã de
la ªcoala Gimnazialã Nr. 36 ”Gheorghe Bi-
bescu” Craiova, a obþinut, luni, 30 ianua-
rie a.c., reducerea pedepsei în dosarul de
fals intelectual. Judecãtoria Craiova a con-
damnat-o, în iunie anul trecut, la 2 ani de
închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani pentru cã a
modificat fiºa matricolã a unui elev. Feme-
ia a declarat apel, iar acum, Curtea de Apel

Craiova i-a redus pedeapsa la 4 luni de în-
chisoare cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 2 ani ºi 4 luni, hotãrâ-
rea fiind definitivã. Femeia este însã jude-
catã, la Tribunalul Dolj, pentru sãvârºirea
a douã infracþiuni de trafic de influenþã, lua-
re de mitã în formã continuatã (trei acte
materiale) ºi douã infracþiuni de înºelãciu-
ne în formã calificatã, dosarul având urmã-
torul termen pe 23 februarie a.c.

dificat fiºa matricolã a unui elev.
Femeia a recunoscut comiterea
faptei, a cerut sã beneficieze de
prevederile vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã ºi a
fost condamnatã la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani. Ne-

mulþumitã, însã de hotãrâre, incul-
pata a declarat apel, care s-a înre-
gistrat pe 1 septembrie 2016 la
Curtea de Apel Craiova. Luni, 30
ianuarie a.c., instanþa a anunþat ho-
tãrârea. Judecãtorii au admis ape-
lul secretarei ºi i-au redus pedeap-
sa la 4 luni de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 2 ani ºi 4 luni: „Ad-
mite apelul inculpatei. Desfiinþea-
zã în parte sentinþa. Condamnã pe
inculpata Chivu Anca Daniela la
pedeapsa de 4 luni închisoare pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de fals
material în înscrisuri oficiale. Dis-
pune suspendarea condiþionatã a
executãrii pedepsei aplicate incul-
patei pe durata termenului de în-
cercare de 2 ani ºi 4 luni. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã la data de 30.01.2017”, se aratã
în decizia Curþii de Apel Craiova,
care este definitivã.

Al doilea dosar,
amânat pentru 23 februarie

Numai cã, la Tribunalul Dolj se
judecã cel de-al doilea dosar al

Ancãi Daniela Chivu, în care este
acuzatã de douã infracþiuni de tra-
fic de influenþã, luare de mitã în
formã continuatã (trei acte mate-
riale) ºi douã infracþiuni de înºe-
lãciune în formã calificatã. Rea-
mintim cã, cercetarea femeii în
acest caz a început în decembrie
2015, când un craiovean i-a sesi-
zat pe ofiþerii Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj cã, la sfârºitul
lunii septembrie-începutul lunii
octombrie 2015, Chivu Anca Da-
niela (46 de ani) a primit 7.500
euro din 15.000 euro cât ceruse,
lãsându-l pe acesta sã creadã cã
are influenþã asupra directorului
Spitalului Clinic de Urgenþã Cra-
iova pentru a o angaja pe fiica sa
pe un post de medic rezident gi-
necolog la spitalul pe care îl con-
duce ºi, totodatã, cã va interveni
pentru obþinerea la rezidenþiat a
unui punctaj ce îi va asigura ocu-
parea unui post pe specializarea
ginecologie. La aproximativ o sãp-
tãmânã dupã ce i-a remis suma

de 7.500 de euro, persoana vãtã-
matã s-a întâlnit cu inculpata în
faþa ªcolii Nr. 36 Craiova, unde
aceasta din urmã îi solicitase, pen-
tru a-i cere cu împrumut o sumã
de bani. Acolo bãrbatul a aflat cã
femeia nu e “firmã serioasã”, ºi
bineînþeles cã nu a “rezolvat-o” pe
fiica sa. În ianuarie 2016 la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
au fost înregistrate alte denunþuri
împotriva secretarei, depuse de
oameni care i-a dat bani pentru
diverse „favoruri”, însã au rãmas
ºi cu problemele nerezolvate ºi cu
banii daþi. Dosarul s-a înregistrat
pe 20 aprilie la Tribunalul Dolj, a
intrat în camera preliminarã, iar
pe 30 iunie 2016 instanþa a respins
cererile formulate de Anca Daniela
Chivu ºi a dispus începerea pro-
cesului în care mai este inculpatã
ºi Anda Emilia Amãrãzeanu, pen-
tru dare de mitã. Urmãtorul ter-
men de judecatã a fost stabilit
pentru 23 februarie a.c.

CARMEN ZUICAN

Peste 150.000 de copii riscã sã rãmânã
nevaccinaþi împotriva hepatitei B

Vaccinul împotriva hepatitei B va lipsi din
România pânã în ianuarie 2018. Autoritãþile
vor asigura însã imunizarea la vârsta de ºase
luni cu vaccin hexavalent, care include ºi pro-
tecþia împotriva hepatitei B. Cei peste 150 de
mii de bebeluºi, câþi se nasc anual ºi ar tre-

bui imunizaþi chiar din maternitate, vor rã-
mâne nevaccinaþi. Asta, în condiþiile în care
se estimeazã cã sunt peste 800 de mii de ro-
mâni infectaþi. Ministerul Sãnãtãþii sperã sã
gãseascã doze în alte þãri, deºi lipsa vaccinu-
rilor este o problema globalã.

la sutã ºi 4,4 la sutã – hepatitã B
din Europa, ceea ce înseamnã cã
unul din 13 români are unul din
aceºti viruºi. România a tratat
anual 5.000 de bolnavi de hepatitã
B ºi C, iar noile tratamente oferã
mult mai multe ºanse pacienþilor.
Dupã trei luni de terapie, 90-95 la
sutã din cei care se trateazã cu
aceste medicamente au ºansa de a
se vindeca definitiv de boalã.

Hepatita viralã B este o impor-
tantã problemã de sãnãtate publicã
ºi prin potenþialul de cronicizare, cu
evoluþie spre cirozã hepaticã ºi car-
cinom hepatocelular, transmiterii
facile prin contactul cu sângele sau
alte fluide biologice (HBV este de
50-100 de ori mai infecþios decât
HIV-ul în caz de înþepãturã acci-
dentalã cu ac contaminat – ceea ce-
l transformã într-un permanent pe-
ricol profesional pentru personalul
medical), transmiterii perinatale,

sexuale ºi mai nou, creºterii preva-
lenþei în rândul consumatorilor de
droguri. Prevenþia se bazeazã pe
vaccinare ºi implementarea strate-
giilor de siguranþã a tratamentului
parenteral, transfuziilor de sânge ºi
conduitei sexuale. În anul 2013, 183
de þãri aveau inclusã vaccinarea an-
tihepatitã B în rândul imunizãrilor
obligatorii, iar 93 de state asigurau
prima dozã la naºtere.

Hepatitele ucid 1,5 milioane de
oameni din întreaga lume, în fieca-
re an. La fel de multe decese ca ºi
cele prin HIV/SIDA. Pentru a opta
cauzã majorã de deces la nivel mon-
dial, hepatita este extrem de negli-
jatã. De asemenea, hepatita viralã
este principala cauzã de cancer he-
patic, iar acesta este a doua cauzã
de deces prin cancer. La nivel mon-
dial, se estimeazã 1,4 milioane de
cazuri noi de hepatitã viralã anual
ºi, chiar dacã nu se cronicizeazã,
poate genera pierderi economice
semnificative ºi consecinþe sociale
în comunitãþile afectate. Anul tre-

cut, Adunarea generalã a OMS a
adoptat o rezoluþie prin care se re-
cunoaºte faptul cã hepatita C ºi he-
patita B au devenit o problemã de
sãnãtate publicã la nivel mondial.

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã

În Europa majoritatea statelor
înregistreazã o prevalenþã a hepa-
titei virale de tip C de 1-2,5%.
România, Moldova ºi Italia sunt
singurele state cu o prevalenþã în-
cadratã în categoria de peste 2,5%.
Mai mult, într-un studiu internaþi-
onal de prevalenþã ºi estimare a
nivelului de infecþie cu virusuri
hepatitice B ºi C, situaþia estimatã
pentru România la nivelul anului
2013 aratã cã un numãr de
1.016.800 persoane ar fi infectate
cu virus hepatitic B ºi 635.500 de
persoane ar putea fi infectate cu
virus hepatitic C.

În ceea ce priveºte cauzele,
acestea sunt multiple. Hepatita este
asociatã cu consumul de alcool,

efectele secundare ale unor medi-
camente sau toxine. Acestea pot
genera hepatite sau pot agrava o
hepatitã viralã. Netratate, hepatitele
virale se cronicizeazã ºi duc la
afecþiuni grave, precum ciroza ºi
cancerul hepatic.
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Cele 15 blocuri afectate se aflã
pe Calea Bucureºti ºi toate pri-
mesc cãldurã de la un singur punct
termic, PT2 Calea Bucureºti. Ieri-
dimineaþã, în interiorul acestuia a
apãrut o problemã, iar reprezen-
tanþii SC Termo au decis cã tre-
buie sã opreascã furnizarea agen-
tului termic cãtre populaþie pen-
tru a remedia lucrurile. Locatarii
s-au trezit, prin urmare, cã este,
din nou, mai frig în apartamente-
le lor, iar când ºi-au verificat ca-
loriferele, au constatat cã, într-
adevãrat, erau reci.

Începem sã ne obiºnuim cu penele de cãldurã!Începem sã ne obiºnuim cu penele de cãldurã!Începem sã ne obiºnuim cu penele de cãldurã!Începem sã ne obiºnuim cu penele de cãldurã!Începem sã ne obiºnuim cu penele de cãldurã!
Nu a trecut mult timp de la ultima avarie (în urmã cu o sãptãmânã) cã, ieri,

craiovenii s-au trezit, din nou, fãrã cãldurã în locuinþe. De aceastã datã, au fost
afectate 15 blocuri de pe Calea Bucureºti care nu au putut fi încãlzite din cauzã
cã instalaþia electricã din punctul termic a cãzut la datorie. Partea bunã este cã

frigul s-a resimþit doar în prima parte a zilei.

Motivul:
a cedat instalaþia electricã!
Dupã câte se pare, defecþiunea

a pornit, de aceastã datã, nu de la
vreo conductã spartã, ci din inte-
riorul punctului termic. Reprezen-
tanþii SC Termo au raportat cã de
vinã a fost instalaþia electricã, care
a cedat peste noapte. Partea bunã
a fost cã intervenþia s-a întins pe
durata a trei ore, conducerea so-
cietãþii  anunþând cã PT2 Calea Bu-
cureºti va fi repus în funcþiune de
la ora 12.00. În felul acesta, cele
15 blocuri afectate (T7, T8, T9,

T10, T11, T12, T13, T14, T15,
P6, P5, P4, N22, N23, N25) au
putut primi cãldurã mai rapid de-
cât în alte dãþi, când avariile au fost
mult mai grave ºi s-au întins ºi pe
parcursul nopþii.

Reþeaua de distribuþie
a îmbãtrânit

Întrebat ce se întâmplã, totuºi,
cu reþeaua de distribuþie a oraºu-
lui, care s-a dovedit destul de sen-
sibilã în aceastã iarnã, iar sezonul
rece încã nu s-a încheiat, adminis-
tratorul special al SC Termo, Dan
Magla, a pus, din nou, toate pro-
blemele pe seama vechimii siste-
mului. „Nu toate avariile care au
avut loc în oraº au fost ale noas-
tre. Cele mai mari, care au lãsat
craiovenii multe zile în frig au fost
din cauza CET-ului. Însã se mai
întâmplã fiindcã vorbim de un sis-
tem de distribuþie destul de vechi”,
a atras acesta atenþia.

„Isteria” de pe facebook,
tratatã cu ...transparenþã

Dan Magla este de pãrere, însã,
cã probleme de genul celei de ieri,
când s-a întâmplat ca o micã de-
fecþiune la instalaþia electricã sã
determine oprirea încãlzirii lo-
cuinþelor, nu pot fi considerate
„surprize”, fiind aºteptate ºi altele
pânã la sfârºitul iernii, cât timp

funcþioneazã sistemul. „Interven-
þia de astãzi este una ca oricare
alta, o sã se repare. Dar nu înseam-
nã cã toate problemele s-au termi-
nat acum, o sã mai fie ºi altele”.
Referitor la frecvenþa mare a ava-
riilor, administratorul special al SC
Termo a spus cã defecþiuni ase-
mãnãtoare aveau loc ºi în anii tre-
cuþi, dar acum „isteria de pe reþe-
lele de socializare este mai mare
atunci când se întâmplã”. Cu toate
acestea, conducerea SC Termo a
promis cã va da dovadã, în conti-
nuare, de transparenþã ºi va face
publice toate avariile de pe reþeaua
de distribuþie a oraºului, mai mari
sau mai mici.

Reþeaua de distribuþie
a Craiovei, în cifre

Proprietarul sistemului de dis-

tribuþie este municipiul Craiova, iar
societatea SC Termo o deþine doar
în administrare. În cifre, sistemul
de încãlzire al Craiovei este alcã-
tuit din 52 de centrale termice (din-
tre care 36 sunt centrale termice
de bloc) ºi 105 puncte termice.
Centralele sunt alimentate cu gaze
naturale, iar punctele cu energie
termicã de la CET 2, toate fiind
racordate la blocuri printr-o reþea
secundarã care mãsoarã o lungi-
me de 480 de kilometri. Aceastã
reþea încãlzeºte 2.867 blocuri de
locuinþe din Craiova, din care 507
blocuri sunt arondate la centrale
termice ºi 2.360 blocuri primesc
cãldurã de la punctele termice.
Gradul de branºare la sistemul cen-
tralizat de furnizare a energiei ter-
mice este de 82,73%.

LAURA MOÞÎRLICHE

Târgul de Turism al Olteniei va
reuni în special expozanþi din re-
giunea Olteniei dar ºi din întreaga
þarã. Totodatã, vor fi invitaþi ºi ex-
pozanþi din strãinãtate. Prin orga-
nizarea acestui târg se urmãreºte
în primul rând promovarea zone-
lor turistice din Oltenia, a servi-
ciiilor prestate de operatorii de tu-
rism, dar o promovare a obiceiu-
rilor ºi tradiþiilor din aceastã re-
giune. Expozanþii prezenþi vor pro-
mova: turismul cultural, turismul
rural sau de business, turismul de
tratament, turismul medical dar ºi
turismul de aventurã. Vor fi pre-
zentate ºi o serie de destinaþii exo-
tice, precum ºi oferte la croazie-
re. În ultima perioadã, acest mod
de a-þi petrece vacanþele fiind
foarte cãutat la oficiile de turism.
Standuri special amenajate vor
prezenta oferte diverse cu asigu-
rãri medicale ºi de cãlãtorie, ne-

Timp de trei zile, în perioada 10-12 martie 2017, se va desfãºura
a doua ediþie a Târgului de Turism al Olteniei. Evenimentul, care se
doreºte a fi de o amploare foarte mare, se va desfãºura ºi în acest an
în incinta Centrului Multifuncþional din Craiova, fiind un târg dedi-
cat în totalitate industriei turismului. Manifestarea expoziþionalã este
organizatã de cãtre PS Multiservices în parteneriat cu Primãria
Municipiului Craiova, consiliile judeþene din întreaga Oltenie ºi nu
în ultimul rând, Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj.

lipsite din bagajul pregãtit pentru
concediul de vis.

 Companiile prezente la Târg
vor organiza ºi anul acesta mai
multe tombole pentru stimula vi-
zitatorii , tombole cu premii sub-
stanþiale,diverse vouchere ºi ofer-
te early booking. De asemenea,
pe perioada evenimentului se apli-
cã reduceri considerabile pentru
cei care îºi rezervã vacanþa, pe
loc. Vor avea loc ºi prezentari de
destinaþii ºi locaþii noi deschise,
degustãri specifice anumitor zone
turistice, momente artistice care
sã trezeascã interesul pentru anu-
mite destinaþii. Pe lângã agenþiile
de turism, la aceastã manifestare
îºi vor mai prezenta ofertele ho-
telierii, transportatorii, companiile
de asigurãri medicale ºi de cãla-
torie, organizaþiile naþionale ºi ju-
deþene de turism, centrele de
aventura si agrement, organiza-

torii de evenimente private ºi cor-
porate, bãnci ºi instituþii financia-
re,muzee, teatre.

Horeca Expo Oltenia
Concomitent cu Târgul de Tu-

rism al Olteniei se va desfãºura ºi
Horeca Expo Oltenia- expoziþie de
echipamente, mobilier ºi dotãri pen-
tru hoteluri ºi restaurante,  

Acest eveniment este dedicat
furnizorilor de echipamente, pro-
duse, accesorii ºi servicii care sunt
folosite în aceastã industie, de la
alimente, echipamente, mobilier,
articole textile la utilaje ºi software,
dar ºi hotelurilor, restaurantelor,
barurilor, cafenelelor ºi firmelor de
catering, bucãtarilor profesioniºti

ce îºi desfãºoarã activitatea pre-
ponderant în aceastã regiune a
României. De asemenea, pe durata
expoziþiei sunt organizate conferin-
þe care abordeazã subiecte de inte-
res pentru domeniul HORECA, dar
ºi competiþii de baristã profesional,
cooking show-uri organziate de
chefi celebri, demonstraþii de ser-
vire ºi degustare a vinului, barten-
ding ºi baristã.

Premii, oferte speciale
ºi tombole

Obiectivele pe care ºi le propun
cele douã evenimente din Bãnie
sunt pe de o parte, promovarea
Târgului de Turism al Olteniei  ºi
Horeca Expo Oltenia ca ºi eveni-

mente de referinþã în domeniu, atât
pentru regiunea Olteniei, cât ºi pen-
tru regiunile învecinate, iar pe de
altã parte, se urmãreºte promova-
rea turismului autohton pe plan in-
ternaþional. “Tot la capitolul obiec-
tive mai adãugãm atragerea cu o
multitudine de oferte speciale, pro-
moþii, tombole a unui numãr cât
mai mare de persoane care inten-
tioneazã sã îºi planifice sau sã îºi
achiziþioneze vacanþa, precum atra-
gerea unui numãr cât mai pare de
expozanþi din domeniul turismului
ºi domenii conexe acestei industrii;
crearea de locuri de muncã în in-
dustria turismului ºi industria Ho-
reca”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã, remis redacþiei.

MARGA BULUGEAN
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În raportul de activitate pre-
zentat, luni, Instituþiei Prefectu-
lui – Judeþul Dolj, de cãtre con-
ducerea OJFIR Dolj, în anul
2016, prin OJFIR Dolj au fost
realizate informãri privind modi-
ficãrile ºi noutãþile apãrute în
derularea mãsurilor active ale
PNDR 2014-2020 prin: mass-
media, materiale promoþionale,
discuþii cu beneficiarii ºi alte per-
soane care au vizitat instituþia,
acþiuni de informare derulate în
localitãþile din judeþul Dolj, con-
form unui calendar stabilit de
AFIR, postãri pe site-ul AFIR.

Au lucrat cu 20
de mãsuri active
pentru sectorul
agricol

„Mãsuri active, în anul 2016,
au fost: 4.1 - Investiþii în exploa-
taþii agricole; 4.1.a - Investiþii în
exploataþii pomicole; 4.2 - Spri-
jin pentru investiþii în procesarea/
marketingul produselor agricole;
4.2.a - Sprijin pentru investiþii în
procesarea/marketingul produse-
lor din sectorul pomicol; 4.3 -
Investiþii pentru dezvoltarea, mo-
dernizarea sau adaptarea infras-
tructurii agricole ºi silvice, com-
ponenta infrastructura de acces
agricolã; 4.3 - Investiþii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agrico-
le ºi silvice, componenta irigaþii;
6.1 - Sprijin pentru instalarea ti-
nerilor fermieri; 6.2 - Sprijin pen-
tru înfiinþarea de activitãþi nea-
gricole în zone rurale; 6.3 - Spri-
jin pentru dezvoltarea fermelor
mici; 6.4 - Investiþii in crearea ºi
dezvoltarea de activitãþi neagri-
cole; 6.5 - Schema pentru micii
fermieri; 7.2 - Investiþii în crea-
rea ºi modernizarea infrastructu-
rii de bazã la scarã micã; 7.6 -
Investiþii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural; 9.1 - În-
fiinþarea grupurilor de producã-
tori în sectorul agricol; 9.1.a -
Înfiinþarea grupurilor de produ-
cãtori în sectorul pomicol; 16.4
- Sprijin pentru cooperarea ori-
zontalã ºi verticalã între actorii
din lanþul de aprovizionare din
sectorul agricol; 16.4.a - Sprijin
pentru cooperarea orizontalã ºi
verticalã între actorii din lanþul de
aprovizionare din sectorul pomi-
col; 19.1 - Sprijin pregãtitor pen-
tru elaborarea strategiilor de dez-
voltare localã; schema GBER ºi
de minimis aferentã sm 4.2;

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

OJFIR Dolj are ca obiect de activita-
te implementarea tehnicã ºi financiarã
a FEADR, în conformitate cu procedu-
ra specificã de lucru ºi calendarul anual
al sesiunilor pentru depunerea cereri-
lor de finanþare (CF) ºi prevederile cu-
prinse în Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã 2014-2020. Activitatea
OJFIR Dolj, în anul 2016, poate fi re-

zumatã la promovare de mãsuri active
prin PNDR 2014-2020 ºi activitatea spe-
cificã desfãºuratã pe servicii, ce au în-
semnat absorbþia de fonduri europene
de 89.133.570,42 lei, în echivalent de
19.740.735,79 euro. Totodatã, prin ac-
tivitatea specificã desfãºuratã anul tre-
cut, OJFIR Dolj a instrumentat un nu-
mãr de 1.386 cereri de platã.

schema GBER ºi de minimis afe-
rentã sm 4.2.a”, a precizat ing.
Daniel Popescu, director al Ofi-
ciului Judeþean  pentru Finanþa-
rea Investiþiilor Rurale Dolj.

Anul trecut,
936 de cereri
de finanþare

Din punct de vedere organi-
zatoric, OJFIR Dolj este struc-
turat pe douã servicii: SAFPD-
Serviciul Active Fizice ºi Plãþi
Directe ºi SLINA-Serviciul Lea-

der ºi Investiþii Non-Agricole,
care cuprind ºase compartimen-
te – IT,  CARP, Evaluare-
SAFPD, Evaluare-SLINA, Im-
plementare-SAFPD, Implemen-
tare-SLINA.

Compartimentele Evaluare
SAFPD si SLINA au ca obiect
de activitate primirea ºi verifi-
carea cererilor de finanþare de-
puse de solicitanþi pentru mã-
suri le  f inanþate prin PNDR
2014-2020, prin etapele de con-
formitate ºi eligibilitate, în con-
formitate cu procedura speci-
ficã de lucru. Selecþia CF de-
clarate conforme ºi eligibile la
nivelul OJFIR Dolj, are loc la
nivel naþional în funcþie de
punctajul obþinut de fiecare Ce-
rere de finanþare (CF) ºi în li-
mita sumelor alocate pentru fi-
nanþare pentru fiecare mãsurã
ºi sesiune de depunere conform
calendarului stabilit de AFIR.

„Prin activitatea specificã
desfãºuratã în anul 2016, OJ-
FIR Dolj a instrumentat un nu-
mãr de 938 cereri de finanþare
pe urmãtoarele categorii: 4.1 -
Investiþii în exploataþii agricole
– 115 cereri; 4.2 - Sprijin pen-

tru investiþii în procesarea/mar-
ketingul produselor agricole –
1; 6.1- Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri – 400; 6.3 -
Sprijin pentru dezvoltarea fer-
melor mici – 238; 16.4 - Spri-
jin pentru cooperarea orizonta-
lã ºi verticalã între actorii din
lanþul de aprovizionare din sec-
torul agricol – 1; 6.2 - Sprijin
pentru înfiinþarea de activitãþi
neagricole în zone rurale – 166;
6.4 - Investiþii în crearea ºi dez-
voltarea de activitãþi neagricole

– 17”, a mai menþionat ing. Da-
niel Popescu.

Au instrumentat
1.386 de cereri
de platã

Compartimentele Implemena-
re SAFPD si SLINA au ca ob-
iective principale verificarea
conformitãþii documentelor din
dosarele cererilor de platã, veri-
ficarea pe teren dosarelor cere-
rilor de platã pentru a stabili eli-
gibilitatea plãþii ºi întocmirea do-
cumentaþiei pentru acordarea plã-
þilor declarate eligibile. Prin ac-
tivitatea specificã desfãºuratã în
anul 2016, OJFIR Dolj a instru-
mentat un numãr de 1.386 ce-
reri de plata. De departe, cel mai
mare numãr a aparþinut capito-
lului „Sprijinirea fermelor agri-
cole de semisubzistenþã” – 984.
Pe locul imediat urmãtor se cla-
seazã „Sprijinul pentru instala-
rea tinerilor fermieri” – 253 de
cereri de platã.

Cei mai mulþi bani,
pentru tinerii fermieri

În anul 2016, absorbþia de
fonduri europene în judetul Dolj

a fost  în valoare de
89.133.570,42 lei, în echivalent
de 19.740.735,79 euro. Lista
mãsurilor pentru care s-au ac-
cesat fonduri europene este des-
tul de diversificatã: 4.1 - Inves-
tiþii în exploataþii agricole
22.147.105,64 lei (locul II ca
sumã); 4.2 - Investiþii în exploa-
taþii agricole 1.024.792,32 lei;
4.3 - Investiþii pentru dezvolta-
rea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole ºi silvice
6.116.611,39 lei; 6.1- Sprijin
pentru instalarea tinerilor
fermieri  37.676.170,72 lei
(cea mai mare sumã); 6.2 -
Sprijin pentru înfiinþarea de ac-
tivitãþi neagricole în zone rurale
3.388.476,00 lei; 6.3 - Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici 7.610.499,00 lei; 6.4 - In-
vestiþii în crearea ºi dezvolta-
rea de activi tãþ i  neagricole
2.060.542,22 lei; 7.2 - Investi-
þii în crearea ºi modernizarea in-
frastructurii de bazã la scarã

micã 5.464.142,60 lei; 9.1 - In-
fiinþarea grupurilor de producã-
tori în sectorul agricol 564.233,15
lei; 19.1 - Sprijin pregãtitor pentru
elaborarea strategiilor de dezvolta-
re localã 293.435,37 lei; 19.2 -
Sprijin pentru implementarea ac-
þiunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare localã 1.186.265,07
lei; 19.4 - Sprijin pentru cheltu-
ieli de funcþionare ºi animare
1.601.296,94 lei.  Tota lur i :
89.133.570,42 lei.

„Având în vedere cã OJFIR
Dolj este structura internã de
execuþie a AFIR-Bucureºti, ac-
tivitatea specificã se desfãºoarã
în conformitate cu Procedura in-
ternã a AFIR. Unitatea este au-
ditatã anual, iar eventualele mã-
suri pentru îmbunãtãþirea acti-
vitãþii rezultate din auditare sunt
implementate cu prioritate, rãs-
punderea fiind în sarcina per-
soanelor/compartimentelor viza-
te ºi a conducerii unitãþii”, a în-
cheiat directorul OJFIR Dolj.
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Odatã cu înaintarea prin ani se estompeazã
sau chiar se schimbã radical oare ºi gusturi-
le? Ca ºi preferinþele, plãcerile, opþiunile pro
ºi contra unora dintre habitudinile noastre
cele mai uzuale ºi pe care, cândva, le-am
crezut imuabile-?. De neclintit.

Astfel de întrebãri pe care nu le ocoleºte
o suspiciune de gratuitate m-au vizitat încã
de asearã, luând act cã azi este 1 februarie,
luna pe care nu ºtiu din ce pricini – în afara
aceleia cã e ºi luna mea natalã – am plãcut-
o cel mai mult. Mai mult chiar decât luna
mai cu rapsodiile sale florale într-o cromati-
cã nu doar atât de diversã, cât mai ales ispi-
tind la ieºiri în câmp ori în parcuri încãrcate
de atâtea miresme îmbietoare.

Poate – în cãutarea unei minime raþiuni –
sã fi contat sentimentul ieºirii lente din iarnã.
Cu care, altminteri, cu excepþii altminteri uºor
de bãnuit, nu prea m-am împãcat. Nu m-a
atras nici sãniuºul cât ar fi fost de conceput
la vârsta avânturilor ludice, cu patinele ori cu
schiurile nici atât: am stat departe de astfel de

opþiuni, pe care însã le-am admirat la cei ce
le îndrãgeau ºi le practicau.

Iarna – înþelegând prin ea mai ales de-
cembrie ºi ianuarie – a constituit, de la întâ-
ia vârstã ºcolarã, doar momente ale lecturi-
lor. Mai întâi, spre amurgul sosit mereu prea
repede ºi la lumina palidã a lãmpilor cu gaz
pe care mama ºtia sã mi le rostuiascã pe
soclul de jos al sobei pe care îmi arcuiam
picioarele îngheþate din scurtele ºi obligato-
rile ieºiri afarã , apoi, la vârsta licealã, la lu-
mina unei veioze aduse de tata special dintr-
un târg, cred, de vechituri. Acolo ºezum ºi
plânsum, cu o expresie de cronicar dat uitã-
rii: ºi retrãind, cu o intensitate rar repetatã
apoi prin puzderia de ani, toate aventurile ºi
ideile pe care îngãlbenitele pagini ale cãrþilor
împrumutate cu traista de la biblioteca de la
Bratovoeºti mi le ofereau cu o generozitate
pe care o ridicam la gradul unui dar divin.

ªi-mi mai plãceau zilele în care movilele
de zãpadã îºi abandonau starea de gheaþã ºi
din ele se înfiripau acele râuºoare de apã,

bãltoacele peste care îmi plãcea sã sar cu
sprinteneala copilului cãruia trupul îi solicitã
probe de rezistenþã, ca ºi primele expediþii
pe valea împãduritã în cãutarea primilor ghi-
ocei. Florile, alãturi de tãmâioara mult mai
anevoios de descoperit, care au rãmas, poate
exact de atunci ºi din aceastã experienþã
neuitatã, preferatele mele. De care coasta
era, în multe locuri, plinã, alcãtuind aproape
mici ºi somptuoase „lanuri” din care ne în-
fruptam cu o voluptate aproape sportivã.

ªi îmi amintesc, mai ales spre finalul lui
februarie, zilele acele cu primele semne de
cãldurã în care renunþam, cu o voluptate alar-
mantã uneori pentru pãrinþi, la cãciulile de lânã
ºi la cojoacele împopoþonate mai înainte sã
aparã paltoanele fudule ori niºte geci din ma-
teriale care nu ne fãceau prea multã plãcere.

Azi, 1 februarie anul de graþie 2017, lu-
crurile par cu totul schimbate. Departe de a
da semne de ostenealã, frigul – ºi gerul mai
ales – continuã sã mã irite. Chiar pânã la
depresie. La care se adaugã, cum altfel?,

atâtea alte argumente ºi motive pe care ni le
oferã lumea din jurul nostru. Prãvãlitã parcã
într-o competiþie a veºtilor rele cu care sun-
tem bombardaþi de dimineaþa pânã seara,
într-un maraton informaþional pe care ni-
meni nu-l câºtigã, dar pe care noi suntem
cei care-l pierdem mereu.

Dar dacã, mã surprind întrebându-mã,
doar nostalgiile mele sunt… vinovate? Cu
accentele lor de cãutare a unui timp pierdut,
a iernilor ºi a zãpezilor care, vorba mai „bã-
trânului” poet francez, nu mai ºtim pe unde
s-or fi pierdut? Ori, mai simplu ºi poate ºi
ceva mai dureros, sã-ºi fi pierdut senectu-
tea, prin ani, sagacitatea atât de virtuoasã
cândva? Ce-i drept, iarna din care ieºim – ºi
încã nu ºtim cum, cu ce preþ ºi… preþuri, a
fost încã una, poate dintre cele mai neplã-
cute, a pãtimirii noastre comune. De parcã
toate speranþele unei aºezãri, pe baze solide
ale împãcãrii cu ceilalþi ºi mai ales cu noi
înºine, s-au risipit în haosul unor zornãituri
de ameninþãri mai agresive ca niciodatã.

VVVVVinovate nostalgii?...inovate nostalgii?...inovate nostalgii?...inovate nostalgii?...inovate nostalgii?...

Concursul se va desfãºura în
perioada 10 ianuarie – 30 aprilie
2017 ºi are ca obiectiv distribui-
rea unor calculatoare/laptop-uri ºi
birouri alocate în urma disponi-
bilizãrii, în ºcolile din mediul ru-
ral. Astfel, fiecare dintre cele mai
implicate 40 de ºcoli va primi

Copiii care au aptitudini de recepta-
re, aºa cum trebuie, a problemelor eu-
ropene s-au întrunit, ieri, în Sala de fes-
tivitãþi a Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, pentru o dezbatere care se vrea
plinã de efecte pozitive. Fãcutã, oare-
cum, fãrã înºtiinþare prealabilã, manifes-
tarea s-a bucurat de succes, foarte mulþi
elevi participând la seminar. „Suntem ,
aici, pentru a discuta un mod de pre-
zentare a Parlamentului Tinerilor Euro-
peni, într-un mediu cât se poate de be-
nefic, pentru elevii pasionaþi de dezba-
teri politice, probleme europene ºi acti-
vitãþi nonformale. Personal, am mai par-
ticipat la astfel de sesiuni europene, de

TTTTTinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþi
sã reutilizeze resurselesã reutilizeze resurselesã reutilizeze resurselesã reutilizeze resurselesã reutilizeze resursele

Garda Naþionalã de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, România”, anunþã lansarea concur-
sului „Let’s Be Eco!”, desfãºurat în cadrul primei ediþii a proiectului de economie circularã,
competiþie adresatã instituþiilor de învãþãmânt din mediul rural, în scopul reutilizãrii resurselor.

câte 15 calculatoare ºi laptop-uri
ºi ºapte birouri. Produsele oferi-
te sunt folosite, dar sunt în stare
perfectã de funcþionare. În acest
scop, Garda Naþionalã de Mediu
va disponibiliza câteva sute de
aparate de informaticã. „Suntem
parte din acest program ºi parti-

cipãm cu toatã dispoziþia la de-
rularea acestui program. Este be-
neficã tuturor, în primul rând co-
piilor, o astfel de competiþie. În
vederea participãrii, ºcolile pot
solicita înscrierea în concurs la
adresa - concurs@letsdoitroma-
nia.ro, prin completarea unei
scrisori de motivaþie ºi a unui for-
mular de înscriere disponibile pe
www.letsdoitromania.ro. În acest
sens, s-a decis prelungirea perioa-
dei de înscriere pânã pe 8 februa-
rie 2017  ”, a precizat  Gheorge
Cãlinoiu, comisar-ºef al Gãrzii
Naþionale de Mediu – structura ju-

deþeanã Dolj. Urmãtoarea etapã a
competiþiei constã în realizarea de
cãtre elevi a unor creaþii pe teme
de mediu ºi va avea termen final
data de 28 februarie. Copiii trebuie
sã realizeze obiecte din materiale
reciclabile sau creaþii cu temã din
protejarea mediului. Evaluarea lu-
crãrilor se va face þinând cont de
mai multe criterii: creativitate, ori-
ginalitate, complexitate, etc., iar
clasamentul final va fi prezentat în
perioada 10 – 15 martie. „Suntem
foarte bucuroºi cã, prin acest par-
teneriat, putem da noi înºine un
exemplu de refolosire a unor

echipamente ºi, în acelaºi timp,
sprijinim ºi ºcolile din mediul ru-
ral. Ne propunem sã continuãm
acest tip de acþiuni, în scopul di-
minuãrii risipei prin consumul ra-
þional al resurselor. Ceea ce vrem
sã evidenþiem este faptul cã GNM
nu este doar o instituþie care con-
troleazã ºi sancþioneazã. Misiunea
noastrã este de a crea o altã men-
talitate la nivelul comunitãþilor, una
prin care oamenii ºi mediul se aflã
într-o continuã interacþiune”, a
afirmat  Bogdan Trif, Comisarul
General al GNM.

CRISTI PÃTRU

Elevii vor sã meargãElevii vor sã meargãElevii vor sã meargãElevii vor sã meargãElevii vor sã meargã
în Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul European

Ieri, elevii Colegiului
Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” au asistat la o
reprezentare a ceea ce
înseamnã Parlamentul
European, prin
diverse materiale,
de orice fel,
aduse
în atenþia
publicului,
de cãtre o elevã
participantã
la astfel de
experienþe
europene.

aceea încerc, alãturi de colegii mei sã
prezint beneficiile. Suntem cu toþii sur-
prinºi de prezenþa atâtor elevi care vor
sã înveþe. Le-am comunicat detaliile de-
spre Selecþia Regionalã – Muntenia 2017,
la Buºteni – 18-20 martie, timp în care
11 tineri vor fi politicieni. Acolo, vor fi
dezbãtute atât proiecte culturale, cât ºi
sociale sau economice, de la discrepan-
þe între sistemele educaþionale, pânã la
criza refugiaþilor. Sunt foarte mulþi inte-
resaþi, iar pânã pe 19 februarie pot com-
pleta formularele de participare ”, a pre-
cizat Andra Radu , promotorul acestei
acþiuni.

CRISTI PÃTRU
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„Evident cã nu avem posibilitãþi
financiare sã rãspundem valorii lor”

Dupã Teatro alla Scala din Mila-
no, Covent Garden, Wiener Staatso-
per ori Metropolitan Opera din New
York, vin ºi chiar revin pe scena cra-
ioveanã, cu aceeaºi bucurie de a cân-
ta ºi de a (se) dãrui publicului. Este
vorba despre artiºtii invitaþi de peste
hotare ai Operei Române Craiova,
pentru a cãror atragere managerul in-
stituþiei, Antoniu Zamfir, pare sã fi
descoperit o modalitate.

„Þine foarte mult de felul în care
îþi exprimi dorinþa de a avea acei ar-
tiºti. De ce le propui sã vinã? Evi-
dent cã nu avem posibilitãþi finan-
ciare sã rãspundem valorii lor. Însã
artiºtii lucreazã foarte mult cu sufle-
tul. ªi atunci când exprimi ceea ce vrei
sã faci – sã ridici nivelul unui teatru,
spre exemplu – sunt receptivi. Artiº-

Tradiþionala sãrbãtoare a Sfân-
tului Trifon îi va strânge laolaltã ºi
în acest an, la Segarcea, pe mai toþi
viticultorii locului. Evenimentul va
debuta de dimineaþã, cu slujba ofi-
ciatã de preoþii celor douã parohii
din localitate, care vor merge apoi,
la ora 10.00, cu icoana Sfântului
Trifon în viile de la marginea locali-
tãþii pentru a le sfinþi. Cu acelaºi
prilej se va organiza ºi un concurs
de vinuri, iar în holul Casei de Cul-
turã vor fi expuse unelte agricole
folosite de viticultori, ce fac parte
din colecþia Sebastian Spanache.
De asemenea, la Biblioteca Orãºe-
neascã „Mircea Rãdina” se deschid
foto-expoziþiile „Ediþii ale sãrbãtorii Sfântu-
lui Trifon”, „Cartea viticultorului” ºi „Ca-
lendarul viticultorului segãrcean”, realizate,
potrivit bibliotecarului Alexandra Barbu, pe baza
lucrãrilor de specialitate prezente în colecþiile
instituþiei. Organizat cu sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local Segarcea, evenimentul va fi

Sãrbãtoarea Trifonului, la Segarcea

întregit de un spectacol de muzicã popularã
susþinut de artiºti locali ºi de membrii Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase” din Craiova. În
popor, Sfântul Trifon, celebrat la 1 februarie,
este considerat ocrotitorul viilor, livezilor, grã-
dinilor ºi holdelor, pe care le apãrã de stricãciu-
nile omizilor, lãcustelor ºi gândacilor.

Veritabile resurse ºtiinþifice ºi economice, necesitând
un regim special de ocrotire ºi conservare, zonele umede
(râuri, lacuri, bãlti, mlaºtini) sunt tema unei manifestãri
cu caracer educativ care se desfãºoarã astãzi, de la ora
11.00, la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei.
Programul cuprinde comunicãri ºi eseuri cu mesaje eco-
logice prezentate de elevii clasei a XI-a de la Colegiul Teh-
nic „Costin D. Neniþescu” din Craiova, îndrumaþi de pro-
fesorii de specialitate Claudia Grigorescu ºi Luminiþa Radu
Militaru, ºi dezbaterea „Protecþia ºi utilizarea durabilã a zonelor umede, în contextul schim-
bãrilor climatice”. Manifestarea, înscrisã în activitãþile cultural-educative realizate în parte-
neriat cu instituþiile de învãþãmânt ºi în cadrul proiectului educaþional „Muzeul – O ºcoalã
altfel”, este coordonatã de muzeografii dr. Olivia Cioboiu ºi dr. Claudia Goga ºi dedicatã
Zilei Zonelor Umede. Organizaþia UNESCO a încheiat la Ramsar, în Iran, la 2 februarie
1971, Convenþia asupra Zonelor umede, de importanþã internaþionalã, în special ca habi-
tat al pãsãrilor acvatice la care a aderat ºi România prin legea 5 din 25 ianuarie 1991.

Muzeul Olteniei
sãrbãtoreºte

Ziua Zonelor Umede

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Din ce în ce mai mulþi soliºti aclamaþi pe
marile scene ale lumii ajung, în ultimii ani, ºi
la Craiova, semn cã provincialismul nu în-
seamnã posibilitãþi restrânse. Cel mai recent
exemplu este al artiºtilor cu roluri titulare în
spectacolul cu opera „Turandot” de Giacomo
Puccini – Iréne Theorin, din Suedia, una din-
tre cele mai renumite soprane dramatice ale
zilelor noastre, ºi Simone Frediani, din Italia,
cu o voce inconfundabilã de tenor dramatic
autentic. Deºi aflaþi pentru prima oarã nu nu-
mai la Craiova, ci ºi în România, cei doi ar-
tiºti s-au declarat încântaþi de foarte plãcuta

atmosferã de lucru pe care au gãsit-o aici. În
plus, mãrturisesc cã pot duce „Turandot” ori-
unde în lume, datã fiind plãcerea de a cânta
aceastã ultimã creaþie puccinianã: pentru Ir-
éne Theorin, Principesa Turandot este unul
dintre rolurile favorite, iar Simone Frediani a
interpretat partitura Principelui Calaf numai
anul trecut de 32 de ori! Spectacolul de la
Craiova cu opera „Turandot” – promovat ca
eveniment artistic de neratat – va avea loc
sâmbãtã, 4 februarie, de la ora 19.00, pe sce-
na Cercului Militar, sub conducerea muzica-
lã a maestrului dirijor italian Walter Attanasi.

Ultima creaþie a lui Puccini rãmâne piatra de hotar a operei moderne ºi nu
sunt puþine voci care o considerã cea mai bunã operã care s-a scris vreodatã.
Pe de o parte, inovaþia muzicalã este fãrã precedent, fascinaþia lui Puccini faþã
de cultura asiaticã îmbinându-se cu modernismul epocii, în timp ce succesul
la public a stabilit noi recorduri de audienþã, dacã ne gândim la faimoasa arie
a triumfului, Nessun dorma. Dificultatea partiturii face însã ca aceastã operã
sã fie rar prezentatã publicului, Opera Românã Craiova fiind printre puþinele
teatre de profil din þarã care au inclus acest titlu în repertoriul curent. „În
urmã cu mai bine de 15 ani, instituþia noastrã era singura de gen din Româ-
nia care avea în repertoriu acest spectacol, montat de regizorul Emil Struga-
ru ºi scenograful Sorin Novac. Am respectat viziunea lor artisticã, însã am
cãutat mereu sã reluãm spectacolul într-o distribuþie de excepþie. Sper ca cea
din 4 februarie sã fie cea mai bunã pe care o are România, pe scena unei
opere”, a declarat managerul Antoniu Zamfir.

tii iubesc teatrele. Rare au fost cazu-
rile în care nu au acceptat condiþiile
de aici. În ceea ce îi priveºte pe so-
prana Iréne Theorin ºi tenorul Simo-
ne Frediani, este meritul maestrului
Walter Attanasi cã a preluat din mo-
dalitatea de negociere. Prezenþa ce-
lor doi la Craiova i se datoreazã sutã
la sutã!”, a declarat, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, Antoniu Zamfir.

El însuºi o personalitate a scenei
mondiale, dirijorul Walter Attanasi –
recent cooptat în echipa Operei cra-
iovene ca dirijor permanent, cu atri-
buþii de director muzical – a vorbit,
de asemenea, despre atragerea artiº-
tilor de faimã internaþionalã: „Încer-
cãm sã le explicãm care sunt condiþii-
le financiare ºi ce presupune venirea
pe o astfel de scenã. E important sã
precizãm acest aspect – cã ei vin aici
acceptând onorarii mai mici decât pe
alte scene, pãstrând însã nivelul ar-

tistic mondial. Este marea noas-
trã mulþumire, cã am reuºit sã
aducem aici artiºti care, în mod nor-
mal, sunt plãtiþi în aur…”.

A urcat pe cele mai importante
scene lirice din lume!

Spectacolul cu opera „Turandot”
de Giacomo Puccini – a cãrui pre-
mierã a avut loc la Craiova în urmã
cu mai bine de 15 ani, în regia artis-
ticã a lui Emil Strugaru ºi scenogra-
fia lui Sorin Novac – prilejuieºte în-
tâlnirea publicului cu douã astfel de
nume sonore ale scenei. Reprezen-
taþia de sâmbãtã seara o are cap de
afiº pe celebra sopranã suedezã Ir-
éne Theorin, rolul Principelui Ca-
laf urmând a fi interpretat de tenorul
italian Simone Frediani.

Una dintre cele mai renumite so-
prane dramatice ale zilelor noastre, Ir-
éne Theorin a urcat pe cele mai impor-
tante scene lirice din lume, fiind frec-
vent invitatã de Covent Garden, Me-
tropolitan Opera din New York, Tea-
tro alla Scala din Milano, Wiener Sta-
atsoper, Berliner Staatsoper, Salzburg
Festival, Bayerische Staatsoper, Ope-
ra de Paris, Semperoper Dresden, Ba-
yreuth Festival º.a. Absolventã a
Academiei de Muzicã ºi a ªcolii Re-
gale de Operã din Copenhaga, este
aclamatã de critici din toatã lumea
pentru intensitatea muzicalitãþii sale
ºi extraordinara flexibilitate vocalã.

Solistul italian Simone Frediani a
obþinut o înaltã specializare pentru
soliºtii de operã la Puccini Festival
în Torre del Lago, primind Premiul
„Michelangelo Cupisti” în timpul stu-
diilor ºi debutând cu interpretarea
rolului Luigi în „Tabarro”. A primit
titlul „Cea mai importantã voce a com-
petiþiei” la concursul O.M.E.G.A. ºi
este invitat al unor importante teatre
lirice italiene.

Alãturi de Orchestra ºi Corul Ope-

rei Române Craiova ºi de cei doi soliºti
invitaþi se vor afla Renata Vari (Liu),
care debuteazã în acest rol, Sorin Drã-
niceanu (Timur),  Mircea Tudora (Îm-
pãratul Altoum), Ioan Cherata (Ping),
Cristian Bãlãºescu – Timiºoara (Pang),
Bogdan Olaru (Pong) ºi Dragoº Drã-
niceanu (Un mandarin).

Va reveni la toamnã, pentru
„Tristan ºi Isolda” ºi un masterclass

Cu dirijorul Walter Attanasi ºi so-
prana Iréne Theorin publicul se va
putea reîntâlni cu prilejul celei de-a
XV-a ediþii a Festivalului Internaþi-
onal „Elena Teodorini”, care va
avea loc în octombrie-noiembrie a.c.

ºi care va fi urmatã de ediþia a III-a a
Concursului Internaþional de Can-
to „Elena Teodorini”. Atunci, Ope-
ra craioveanã va prezenta, în concert,
actul secund din opera „Tristan ºi
Isolda” de Richard Wagner, având-
o în distribuþie pe soprana suedezã.
De asemenea, instituþia intenþionea-
zã, cu acelaºi prilej, sã organizeze un
masterclass coordonat de artistã. «E
dificil, pentru cã trebuie nu numai sã
gândim proiectul artistic, ci ºi sã gã-
sim cele mai potrivite spaþii în care sã
prezentãm spectacolele ºi concerte-
le. Un vis este sã inaugurãm noua
salã de spectacole cu opera integra-
lã „Tristan ºi Isolda”…», a mai spus
managerul Antoniu Zamfir.
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Premierul britanic Theresa May va
declanºa Brexit-ul la 9 martie, datã ce
coincide cu desfãºurarea Consiliului
European din Malta. Anunþul a fost
fãcut public de cotidianul The Times.
Theresa May doreºte ca legislaþia prin
care se permite declanºarea articolu-
lui 50 din Tratatul de la Lisabona, care
dã startul negocierilor oficiale privind
ieºirea unei þãri din Uniunea Europea-
nã, sã fie aprobatã de parlamentul de
la Londra la 7 martie, adaugã The Ti-
mes.  ªefa guvernului britanic decla-
rase pânã acum cã va activa articolul
50 cel mai târziu pânã la 31 martie,
însã luni guvernul a comunicat Came-
rei Lorzilor (camera superioarã a Par-
lamentului britanic) cã doreºte ca proiectul de
lege sã fie aprobat la 7 martie, mai scrie The
Times. Deputaþii britanici dezbat astãzi, în Ca-
mera Comunelor (camera inferioarã), proiectul
de lege care autorizeazã invocarea articolului
50 din Tratatul de la Lisabona, dupã ce justiþia
britanicã a decis sãptãmâna trecutã cã executi-
vul are nevoie de acceptul parlamentului pentru
a declanºa Brexit-ul. Dupã aceea, proiectul va

Percheziþie la sediul Adunãrii
Naþionale din Franþa, în dosarul
soþiei lui Francois Fillon

O percheziþie a avut loc ieri la
sediul Adunãrii Naþionale din
Franþa în dosarul Penelope
Fillon, soþia lui Francois Fillon,
candidatul partidului Republi-
canii în scrutinul prezidenþial.
Aceastã percheziþie nu s-a
desfãºurat în biroul deputatului,
ci, dupã cum se pare, într-o
anexã a Adunãrii Naþionale
unde sunt situate serviciile
administrative, în special cele
privind plata salariului, a
declarat o sursã parlamentarã
pentru agenþia de presã Reuters.
“Ne bucurãm de evoluþia rapidã
a anchetei în sesnul în care ne
dorim ca aceasta sã fie cât mai
repede închisã”, a declarat
pentru Reuters avocatul lui
François Fillon, Antonin Lévy.
Ancheta privind activitãþile lui
Penelope Fillon s-a accelerat
luni dupã-amiazã, odatã cu
audierea celor doi soþi la
Versailles, care a durat cinci ore.
Francois Fillon, candidatul
partidului Republicanii în
scrutinul prezidenþial din
Franþa, ºi soþia sa, Penelope
Fillon, au fost audiaþi separat de
procurori în ancheta privind
salariul pe care aceasta l-ar fi
încasat ilegal. Francois Fillon a
cerut sã fie audiat în acest caz,
iar procedura este normalã,
neînsemnând cã ar fi suspectat
de comiterea vreunei fapte
ilegale. Francois Fillon, favorit
în scrutinul prezidenþial din
Franþa, a semnalat vineri cã îºi
va retrage candidatura în cazul
în care va fi investigat. Audierea
intervine la o sãptãmânã dupã
ce publicaþia Canard Enchaîné
a dezvãluit cã soþia candidatului
de centru-dreapta, Penelope
Fillon, ar fi fost remuneratã timp
de opt ani ca asistent parlamen-
tar al lui Francois Fillon deºi nu
a efectuat activitãþile prevãzute
în fiºa postului.

Aproape 250.000 de euro,
descoperiþi în bagajul unui
cetãþean moldovean
de serviciile vamale franceze

Aproximativ 250.000 de euro
au fost descoperiþi în bagajele
unui cetãþean moldovean ce
circula cu un autobuz care
efectua curse internaþionale,
conform serviciilor vamale
franceze, citate de Le Figaro.
Vameºii din oraºul francez Laon
au controlat autobuzul ce
efectua curse între Amsterdam ºi
Barcelona. „Percheziþionarea
bagajelor unuia dintre pasageri,
un cetãþean moldovean în vârstã
de 30 de ani, a dus la descoperi-
rea mai multor saci de plastic ce
conþineau numeroase legãturi de
bancnote de 500, 100, 50 ºi 20
de euro”, cu o valoarea totalã de
244.815 de euro, au comunicat
serviciile vamale. Pasagerul a
fost plasat în detenþie temporarã,
iar un raport a fost înmânat
Serviciilor naþionale pentru
justiþie vamalã. Procesul
cetãþeanului moldovean, ce
fusese iniþial stabilit pentru ziua
de luni, a fost reprogramat
pentru data de 4 aprilie, a
precizat Parchetul din Laon. În
anul 2015, serviciile vamale
franceze au expus peste 240 de
cazuri de spãlare de bani.

Enrique Pena Nieo, preºedintele mexican,
a avut o discuþie telefonicã cu premierul ca-
nadian, Justin Trudeau, pentru consolidarea
relaþiilor între cele douã state, informeazã Gu-
vernul din Mexic. Pena Nieto “a reiterat do-

Ministrul britanic de Externe,
Boris Johnson, a insistat, în cadrul
unei sesiuni din Camera Comune-
lor, cã este de pãrere cã majorita-
tea membrilor vor recunoaºte cã
trebuie sã se facã pregãtirile pen-
tru ca Trump sã fie primit în þarã,
fãcând trimitere la vizita lui Nico-
lae Ceauºescu în Marea Britanie.
“Din câte ºtiu, atât Nicolae Ceau-
ºescu cât ºi Robert Mugabe (pre-
ºedintele Republicii Zimbabwe) au
fost primiþi în vizitã de Majestatea
Sa, ºi cred cã majoritatea mem-
brilor Camerei vor recunoaºte cã
este datoria noastrã (...) sã facem
acum pregãtirile pentru a-l primi
pe prietenul nostru, pe partenerul
nostru ºi liderul celei mai vechi ºi
importante democraþii ºi cel mai
important aliat pe care-l avem”, a
spus Johnson, citat de the Inde-
pendent. Ministrul britanic de Ex-
terne a respins însã unele compa-

intra în faza comisiilor, ceea ce va permite par-
tidelor de opoziþie sã facã amendamente la tex-
tul legislativ. Camera Comunelor ar putea ad-
opta proiectul la 9 februarie, dupã care va intra
- cel mai probabil la 20 februarie, dupã o sãptã-
mânã de vacanþã parlamentarã - în Camera Lor-
zilor. Totuºi, acest calendar ar putea fi modifi-
cat dacã ºi membrii Camerei Lorzilor vor adu-
ce amendamente la proiectul de lege. The Ti-

mes scrie cã liderii europeni, aflaþi încã
în formatul de 28 de membri, se vor
reuni la 9 martie în Malta, ceea ce-i va
oferi ocazia lui May sã comunice acti-
varea articolului 50. Cu o zi înainte, la 8
martie, ministrul britanic al economiei,
Philip Hammond, va prezenta în parla-
mentul de la Londra bugetul de stat.
Potrivit cotidianului citat, guvernul bri-
tanic a dat dovadã de prudenþã atunci
când s-a pus problema sã decidã calen-
darul Brexit-ului, dat fiind cã la 25 mar-
tie se marcheazã a 60-a aniversare a
Tratatului de la Roma, prin care a fost
instituitã Comunitatea Economicã Euro-
peanã, precursoarea Uniunii Europene de
astãzi. Textul dezbãtut marþi ºi miercuri

în parlamentul britanic este intitulat ”Proiect de
lege al Uniunii Europene (notificarea retragerii)”,
iar în document se menþioneazã cã se doreºte sã
i se acorde lui May ”dreptul de a putea notifica,
în virtutea articolului 50 din Tratatul Uniunii Eu-
ropene, intenþia Marii Britanii de a se retrage din
UE”. Odatã declanºate negocierile oficiale, este
de aºteptat ca Marea Britanie sã iasã din Uniunea
Europeanã în primãvara lui 2019.

raþii ale parlamentarilor dintre Do-
nald Trump ºi Hiltler. “Mi se pare
dezagreabil sã faci comparaþii în-
tre liderul ales al unei mari demo-
craþii ºi tiranii din anii ’30”. Mii de
oameni s-au adunat în capitala bri-
tanicã, Londra, pentru a protesta
faþã de ordinul executiv privind
imigraþia ºi primirea refugiaþilor
semnat de preºedintele american,
Donald Trump. Peste 1,3 milioa-
ne de britanici au semnat, potrivit
datelor existente luni searã, o peti-
þie adresatã Parlamentului prin care
cer interzicerea vizitei lui Donald
Trump pentru a se evita o situaþie
ofensatoare pentru regina Elisabe-
ta a II-a. Potrivit publicaþiei The
Sunday Times, între Londra ºi
Washington ar fi apãrut tensiuni,
deoarece Donald Trump, care con-
testaã teoria încãlzirii globale, ar
refuza o întrevedere cu prinþul
Charles, moºtenitorul coroanei bri-

tanice, pentru a nu asculta ideile
acestuia despre schimbãrile clima-
tice. Premierul Marii Britanii, The-
resa May, a anunþat luni searã, pe
fondul polemicilor, cã menþine in-
vitaþia pentru vizita de stat adresa-
tã preºedintelui SUA, Donald
Trump.Boris Johnson a declarat cã
Donald Trump este “un prieten ºi
un partener” al Marii Britanii, în
contextul în care disputa generatã
de decretul antiimigraþie al preºe-
dintelui SUA s-a intensificat, iar
premierul Theresa May s-a con-
fruntat cu acuzaþii cã ar fi ºtiut în
avans despre aceastã mãsurã. În
cadrul unei sesiuni de întrebãri ºi
rãspunsuri care a avut loc în Ca-
mera Comunelor, Johnson a spus
cã nu este bine ca Trump sã fie
“demonizat” pentru introducerea
acestei restricþii pe teritoriul SUA
care îi vizeazã pe cetãþenii din ºapte
state majoritar musulmane. Joh-

nson a refuzat sã rãspundã la în-
trebarea care i-a fost adresatã de
trei ori dacã preºedintele SUA i-ar
fi spus premierului britanic cã va
introduce aceste restricþii când s-
au întâlnit vinerea trecutã ºi dacã
aceasta a adus vreo criticã acestei
mãsuri. Ministrul britanic de Ex-
terne a evitat întrebarea de fiecare
datã, insistând cã nu va dezvãlui
conþinutul “conversaþiilor confi-
denþiale” de la Casa Albã. În timp
ce Johnson a spus în Camera Co-
munelor cã este de pãrere cã no-
þiunea de discriminare pe bazã de
naþionalitate “dezbinãtoare ºi gre-
ºitã”, mai mulþi parlamentarii bri-
tanici l-au criticat pe el ºi pe pre-
mierul May cã nu s-au pronunþat
mai puternic împotriva acestei
mãsuri, aºa cum au fãcut-o alþi
lideri mondiali. Johnson a mai
spus cã Trump “latrã mai mult
decât muºcã”.

rinþa Guvernului mexican de a continua con-
solidarea relaþiilor”, potrivit comunicatului
guvernamental. „Ambii lideri au cãzut de
acord sã pãstreze un contact nemijlocit ºi sã
intensifice munca ambelor echipe în cadrul

procesului de integra-
re al unei Americi de
Nord mai puternice ºi
mai prospere”. Convor-
birea telefonicã a avut
loc în urma ameninþã-
rilor preºedintelui ame-
rican, Donald Trump,
de a retrage SUA din
Acordul Comercial
Nord-American (NAF-
TA), semnat cu Mexi-
cul ºi Canada, în cazul
în care nu poate rene-
gocia în favoarea statu-
lui american. Oficialii

canadieni au declarat cã se vor concentra pe
menþinerea relaþiilor cu SUA în timpul rene-
gocierilor pentru NAFTA ºi s-ar putea sã nu
poatã evita vizarea Mexicului de cãtre Admi-
nistraþia Donald Trump. Preºedintele State-
lor Unite, Donald Trump, a cerut joi Mexicu-
lui sã anuleze întrevederea pe tema Acordului
comercial nord-american (NAFTA) dacã sta-
tul mexican nu vrea sã suporte costurile zi-
dului de frontierã. Donald Trump a semnat
sãptãmâna trecutã ordonanþa executivã care
prevede construirea unui zid la frontiera cu
Mexicul. Lucrãrile pentru construirea zidului
la frontiera Statelor Unite cu Mexicul vor în-
cepe în “câteva luni”, iar costurile vor fi su-
portate în final de Guvernul mexican, a afir-
mat preºedintele american. Mexicul a trans-
mis de nenumãrate ori cã nu va finanþa con-
strucþia zidului de frontierã dorit de Adminis-
traþia Donald Trump pentru limitarea imigra-
þiei, a contrabandei ºi traficului de droguri.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Bîrca, judeþul

Dolj, cu sediul în localitatea Bîrca, str.
Mihai Viteazu, nr. 257, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs conform Legii nr.
188/1999, pentru ocuparea funcþiilor
publice de execuþie vacante de Inspec-
tor, clasa I, grad  profesional Principal,
Compartimentul Registrul  Agricol ºi In-
spector, clasa I, grad profesional Supe-
rior, Compartiment Registrul Agricol.
Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba practicã în data de 03.03.2017, ora
8.30; abilitate operare  PC- redactare
text Word;  Excel. Proba este elimina-
torie ºi se acordã calificativ admis sau
respins; Proba scrisã în data de
03.03.2017, ora 10.00. Data ºi ora inter-
viului vor fi anunþate dupã proba scri-
sã. Condiþii de participare la concurs
pentru  funcþia  publicã- Inspector, cla-
sa I, grad  profesional Principal, Com-
partimentul Registrul Agricol: studii
universitare de licenþã absolvite cu di-
plomã sau studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de licenþã
sau echivalentã, vechime în specialita-
tea studiilor conform art. 57 din Lg 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici- minim  5 ani, abilitãþi operare PC.
Condiþii de participare la concurs pen-
tru  funcþia  publicã- Inspector, clasa I,
grad  profesional Superior, Comparti-
mentul  Registrul  Agricol: studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã sau studii superioare de  lungã du-
ratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, vechime în specialitatea
studiilor conform art.57  din Lg 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici- minim  9 ani, abilitãþi operare PC.
Dosarele de înscriere cuprinzând do-
cumentele  prevãzute în art.49  din OG
611/2008 se depun la sediul instituþiei
în termen de 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a
IIIa, la sediul Primãriei Bîrca, din comu-
na Bîrca, strada Mihai Viteazul, nr. 257,
judeþul  Dolj. Relaþii suplimentare la se-
diul: Primariei Comunei Bîrca, telefon:
0251.356.214, E-mail: primaria.barca-
@yahoo.ro.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte ºi
programe de dezvoltare, Direcþia Elaborare ºi Implementare Proiecte, din apa-
ratul de specialitate al primarului municipiului Craiova - douã posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Proiecte ºi
programe de dezvoltare, Direcþia Elaborare ºi Implementare Proiecte, din apa-
ratul de specialitate al primarului municipiului Craiova - un post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Management
financiar, Direcþia Elaborare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de specia-
litate al primarului municipiului Craiova - un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 09.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru o funcþie publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul Serviciului Proiecte ºi programe de dezvoltare, Direcþia Ela-
borare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
1 an;

2. pentru cea de-a doua funcþie publicã de execuþie de inspector, clasa I,
grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte ºi programe de dezvol-
tare, Direcþia Elaborare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul construcþii civile, industriale ºi agricole;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
1 an;

3. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Serviciului Proiecte ºi programe de dezvoltare, Direcþia Ela-
borare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor inginereºti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
9 ani;

4. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Biroului Management financiar, Direcþia Elaborare ºi Imple-
mentare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Drãnic, cu

sediul în judeþul Dolj, localitatea Drã-
nic, anunþã elaborarea primei versi-
uni a „Planului Urbanistic General
Comuna Drãnic” ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a „Planului Urbanistic Gene-
ral Comuna Drãnic” se poate realiza
la APM Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, zilnic, între orele 08.00-
16.00. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 18 zile calendaristice de
la  data apariþiei anunþului.

UNITATEA Militarã 02517, cu se-
diul în localitatea Craiova, str.Anul
1848, nr.98, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea unei func-
þii contractuale vacante de Referent
de specialitate gradul I din cadrul
Biroului Dirigenþie Instalaþii la Sec-
þia Dirigenþie Lucrãri. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 23.02.2017, ora 09.00, Proba
practicã în data de 01.03.2017, ora
10.00, Interviul în data de 07.03.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: 1.Refe-
rent de specialitate gradul I din ca-
drul Biroului Dirigenþie Instalaþii: Ni-
velul studiilor: universitare cu diplo-
mã de licenþã în domeniul- inginerie
civilã, specializarea- construcþii ci-
vile, industriale ºi agricole, inginerie
civilã, inginerie urbanã ºi dezvoltare
regionalã, cãi ferate, drumuri ºi po-
duri, amenajãri construcþii hidroteh-
nice, inginerie economicã în con-
strucþii sau în domeniul arhitecturã,
specializarea arhitecturã, vechime în
muncã: minim 6 ani ºi 6 luni, vechi-
me în specialitate: minim 6 ani ºi 6
luni. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs pânã la
data de 15.02.2017, ora 12.00 la se-
diul UM 02517 Craiova. Relaþii supli-
mentare la sediul UM 02517 Craiova.
Persoanã de contact: lt.col. Miºu
Uruiocea telefon 0745.356.284.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoa-
rei funcþii publice de conducere vacante:

- director executiv în cadrul Direcþiei Elaborare ºi Implementare
Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova - un post;

- ºef serviciu în cadrul Serviciului Proiecte ºi programe de dezvol-
tare, Direcþia Elaborare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Craiova - un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craio-
va din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 08.03.2017, ora 10.00 – proba
scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art.
60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de director exe-
cutiv în cadrul Direcþiei Elaborare ºi Implementare Proiecte, din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul adminis-
traþiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice;

- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu,
dovedite cu diplomã/certificat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 3 ani;

2. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de ºef serviciu în
cadrul Serviciului Proiecte ºi programe de dezvoltare, Direcþia Ela-
borare ºi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al pri-
marului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul adminis-
traþiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.
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STAÞIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul  în  Craiova,
ªoseaua Bãlceºti, nr. 54, vinde:

- sãmânþã de porumb Olt
ºi F 376,

- floarea soarelui Performer,
- lucernã,
- orzoaicã,
- ovãz
- mazãre la cele mai mici

preþuri.

Relaþii la telefon / fax: 0251/ 417.534;
e-mail: scdasimnic@yahoo.com.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Constata-
re, impunere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Craiova - 5 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului
Evidenþã auto, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al prima-
rului municipiului Craiova - 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului
Soluþionare contestaþii, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Recupera-
re Creanþe Fiscale ºi Eliberare Certificate de Atestare Fiscalã, Direcþia Impo-
zite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2
posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.
I. Cuza, nr. 7, în data de 14.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice
de participare:

1. pentru funcþiile publice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant în cadrul Serviciului Constatare, impunere ºi control persoa-
ne fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice;

2. pentru funcþiile publice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenþã auto, Direcþia Im-
pozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice;

3. pentru funcþiile publice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Compartimentului Soluþionare contestaþii, Di-
recþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice;

4. pentru funcþiile publice de execuþie de inspector, clasa I, grad profesio-
nal debutant în cadrul Serviciului Recuperare Creanþe Fiscale ºi Eliberare Cer-
tificate de Atestare Fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de speciali-
tate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

OFERTE DE SERVICIU
Firmã de consultanþã, an-
gajeazã tineri absolvenþi
de studii superioare. De-
punere CV-uri la e-mail:
idysprojecteu@gmail-
.com. Telefon: 0744/
788.559.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Croitor, instalator, modific
repar haine de damã ºi
bãrbat, repar instalaþii sa-
nitare ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã în judeþul Dolj,
comuna Calopãr, sat Dîl-
ga din cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Particular casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã, reabilitatã termic
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Patrimoniu,
Direcþia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cra-
iova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimo-
niu, Direcþia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova - 8 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.
I. Cuza, nr. 7, în data de 15.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice
de participare:

1. pentru funcþia publicã de execuþie vacantã de inspector, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcþia Patrimoniu, din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor inginereºti - inginerie civilã;

- vechime în specialitate studiilor: 1 an;
2. pentru trei dintre funcþiile publice de execuþie vacante de inspector, cla-

sa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcþia Patri-
moniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice;

3. pentru douã dintre funcþiile publice de execuþie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcþia
Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor inginereºti – inginerie civilã;

4. pentru o funcþie publicã de execuþie vacantã de inspector, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcþia Patrimoniu, din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor inginereºti – inginerie electricã, electronicã ºi comunicaþii;

5. pentru douã dintre funcþiile publice de execuþie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcþia
Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

Vând 1 ha teren Pieleºti –
sat, Tarlaua 56. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0762/
992.575; 0743/ 485.514.
Vând teren intravilan în Cra-
iova, str. Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren Câr-
cea ºi Gara Pieleºti. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã. Tele-
fon: 0745/589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament 2
camere. Telefon: 0745/
589.825.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân amestec
lucernã. Telefon: 0724/
166.668.
VÂND baloþi lucernã. Te-
lefon: 0723/306.777.
Vând solarii profesionale,
arcade þevi ramforsate cu
lonjeroane ºi montate pe pi-
voþi metalici cu suprafeþe de
24 mp, 45 mp, 54 mp, 100
mp. Telefon: 0727/714.184.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/589.825.
Vând 2 foi grapã, semã-
nãtoare de cai, prãºitoa-
re de cai, îngropãtoare.
Telefon: 0768/721.915.

Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând lãmâi în primul an
de fructificare, flori de
apartament trandafir japo-
nez, maica domnului ºi
flori de piatrã. Telefon:
0742/023.399.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând aparat gimnasticã
AB-ROCKET nou  150 lei.
Telefon: 0351/413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centra-
lã termicã Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã teraco-
tã, 2 picioare schelã metali-
cã. Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei
/ kg, ºubã îmblãnitã, guler
astrahan pe comandã, 4
bare cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi tablã
zincatã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/1800
bine întreþinut – 100 lei, tele-
vizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1
bibliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, centra-
lã Bosch, sobã teracotã,
cãrucior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm, sche-
lã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 1 februarie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copii – 50
lei, expresor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat 50 lei.
Negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez camerã la casã
toate condiþiile (lângã
Stadion). Telefon:  0745/
043.152.
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã, aer
condiþionat, balcoane în-
chise termopan, igienã ºi
liniºte deplinã, 220 E. Te-
lefon: 0722/956.600.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999 RON.
Înscrieri ºi relaþii contracte
întreþinere: 0766/673.666.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat constata-
tor pentru S.C. NOFI GEN
COM SRL J16/ 1725/
2005, CUI: RO 17894240,
emis de ORC Dolj la data
de 06.03.2008. Se de-
clarã nul.
FR TRADING SRL, J16/
2037/2016 declarã pier-
dut certificat constatator se-
diu social. Se declarã nul.

ARIEL TOUR SRL, J16/
3190/ 1992 declarã pier-
dut certificat de înregistra-
re ºi certificate constata-
toare emise de ORC Dolj.
Se declarã nule.
Pierdut carte de identitate
seria DX Nr. 005628 pe
numele MILITARU VASI-
LE. Se declarã nulã.
COMEMORÃRI

S-au scurs ºase sãptã-
mâni de când o boalã
îndelungatã ºi nemiloa-
sã l-a rãpit de lângã noi
pe dragul nostru profe-
sor ºi poet, VALERIU
GRIGORIE. Cãrþile lui

sunt mãrturii certe ale
valorii unui spirit inteli-
gent ºi sensibil. Îl vom
plânge mereu pentru
sufletul sãu bun ºi-i
vom pãstra o neîntina-
tã amintire. Dumnezeu,
pe care l-a venerat, sã-l
odihneascã în pace ºi
liniºte! Familia.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Servi-
ciului Urmãrire, executare silitã persoane fizice, Direcþia Impo-
zite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului munici-
piului Craiova - 10 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului
Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 13.03.2017, ora
10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabi-
leascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la se-
diul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obli-
gatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Servi-
ciului Contabilitate ºi prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe,
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova
- 12 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craio-
va din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 10.03.2017, ora 10.00 –
proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligato-
riu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu doar un singur succes în
ultimele 10 meciuri de campio-
nat, ºi acela în compania “lan-
ternei” Baia Mare, baschetbaliº-
tii de la SCM U Craiova cautã,
astãzi (18:00), sã punã capãt par-
cursului groaznic contra lideru-
lui U-Banca Transilvania Cluj,
formaþie care a suferit numai
douã eºecuri în 16 partide sta-
gionale, ambele acasã ºi mai mult
decât surprinzãtoare, cu BCM U
Piteºti, respectiv cu BC Mureº.

Bãieþii lui Vladimir Vuksanovic
se prezintã la aceastã partidã
dupã o înfrângere în fief-ul lui
Dinamo, scor 86-88, pe când ar-
delenii, pregãtiþi de Mihai Silvã-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A

Aflaþi într-o crizã teribilã,

Alb-albaºtrii gãzduiesc liderulAlb-albaºtrii gãzduiesc liderulAlb-albaºtrii gãzduiesc liderulAlb-albaºtrii gãzduiesc liderulAlb-albaºtrii gãzduiesc liderul

Programul complet al rundei – astãzi: SCM U CRAIOVA – U-Banca
Transilvania Cluj (ora 18:00, Sala Polivalentã, meci netelevizat), BC SCM Timi-
ºoara – CSM CSU Oradea, Municipal Olimpic Baia Mare – BCM U Piteºti, BC
CSU Sibiu – BC Mureº Tg. Mureº, Steaua CSM EximBank Bucureºti – CS
Dinamo Bucureºti. CS Phoenix Galaþi stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 14/2 30 7. Mureº 9/7 25
2. Steaua 12/4 28 8. Galaþi 6/11 23
3. Sibiu 11/6 28 9. CRAIOVA 4/12 20
4. Timiºoara 10/7 27 10. Dinamo 4/12 20
5. Oradea 10/6 26 11. Baia Mare 1/16 18
6. Piteºti 9/7 25

Atleþii de la cluburile din Cra-
iova au obþinut rezultate foarte
bune în  prima etapã a Campio-
natului Naþional de atletism în salã
pentru seniori, tineret ºi juniori.
Competiþia s-a desfãºurat în sala
Complexului Sportiv Naþional
“Lia Manoliu” din Bucureºti,  în
weekendul trecut..

Adelina Pastor, aflatã în dublã
legitimare la CSM Craiova ºi
CSM Timiºoara, a câºtigat pro-
ba de 400 m, fiind înregistratã cu
timpul de 54,64 secunde. Ancuþa
Bobocel (CS Universitatea Cra-
iova) a trecut prima linia de sosi-

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Atletico Madrid –

Barcelona.
DIGI SPORT 2
10:00, 17:30 – TENIS (F) – Turneul de la Sankt

Petersburg, în Rusia: ziua a 3-a / 22:00 – FOTBAL –
Cupa Italiei: Roma – Cesena.

DIGI SPORT 3
17:00, 18:45 – HANDBAL (M) – Cupa României:

AHC Dobrogea Sud – HC Odorhei, Dinamo – Steaua /
20:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua – Di-
namo.

DIGI SPORT 4
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC SCM

Timiºoara – CSM CSU Oradea / 18:45 – VOLEI (F) –
Cupa României: CSM Târgoviºte – CS ªtiinþa Bacãu /
21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Pescara – Fio-
rentina.

DOLCE SPORT 1
19:00, 22:00 – FOTBAL – Cupa Franþei: Chambly –

Monaco, Rennes – Paris SG / 3:00 – HOCHEI – NHL:
Washington Capitals – Boston Bruins.

Monica Niculescu (34 WTA)
a fost întrecutã, ieri, de croata
Ana Konjuh (29 WTA) cu 1-6,

WTA Sankt Petersburg

Niculescu nu vine la întâlnirea cu Halep
Slãtineanca a fost eliminatã în primul tur, cum a pãþit-o ºi Begu

6-3, 6-2, în runda inauguralã a
turneului WTA de la Sankt Pe-
tersburg (Rusia), dotat cu pre-

mii totale în valoare de 710.900
dolari. În urma acestui dezno-
dãmânt,  Niculescu a anulat
practic duelul românesc, din
manºa secundã,  cu Simona
Halep (4 WTA), principala fa-
voritã a competiþiei ºi califica-
tã direct în aceastã fazã. Aºa-
dar, Halep o va întâlni, o pre-
mierã, pe Ana Konjuh, într-un
meci programat astãzi în jurul
orei 11:30, în direct la Digi
Sport 2.

De asemenea ieri, Irina Begu
(28 WTA), cealaltã reprezentan-
tã a noastrã prezentã în Rusia,
a cedat, la rându-i, în turul I,
scor 1-6, 5-7, în compania ger-
mancei Andrea Petkovic (52
WTA), venitã din calificãri.

Niculescu º i  Begu,  care ,
dupã eliminãrile de la simplu, s-
a ales cu 6.925 dolari ºi cu un
punct WTA, nu ºi-au încheiat
însã aventura la St. Petersburg,
ele urmând sã dea piept astãzi,

la dublu, cu perechea Lenka
Kuncikova (Cehia)/Elise Mer-
tens (Belgia). Româncele o vor
putea reîntâlni pe Mertens ºi în
meciul de Fed Cup de la Bucu-
reºti, din perioada 11-12 fe-
bruarie, din primul tur al Gru-
pei Mondiale II.

Pe de altã parte, tandemul Ra-
luca Olaru/Olga Savciuk joacã
tot azi cu perechea alcãtuitã din
Jelena Ostapenko (Letonia) ºi
Alicja Rosolska (Polonia).

ºan, vin dupã o izbândã conclu-
dentã, sub Feleac, în derby-ul cu
Steaua, 85-68.

La disputele directe, U-BT
conduce detaºat, 16-5. În tur,
Craiova s-a înclinat cu 81-70,
într-un meci jucat în data de 13
noiembrie.

Partida din Bãnie va fi con-
dusã de o brigadã formatã din
Alexandru Olaru, Dragoº Nico-
lae ºi Costin Bogdãnescu. Co-
misar din partea FRB a fost de-
legat Marius Marinescu.

Pânã la finalul sezonului regu-
lat, alb-albaºtrii vor mai întâlni pe
BCM U Piteºti (d), pe BC Mureº
(a) ºi pe Steaua CSM (a).

Rezultate notabile pentru craioveni,
în prima etapã a Campionatului

Naþional de atletism în salã
re în proba de 3000 m, cu timpul
de 9.11.61, în vreme ce sporti-
vul Mãdãlin Gheban, legitimat la
CS Universitatea Craiova, s-a
impus în proba de 800 m
(1.54.17).

Daniel Budin (CSM Craiova /
CSM Slatina) a venit pe locul 3
în proba de 60 m (6,83), rezultat
bifat ºi de Cornel Bãnãnãu (Farul
Constanþa / CSM Craiova), în
proba de 60 m garduri, încheiatã
cu timpul de 8.33.

La competiþie au participat 326
de atleti (221 bãieþi) ºi 105 (fete),
de la 92 de cluburi din þarã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
17:00 – HANDBAL (M) – Cupa României: AHC Do-

brogea Sud – HC Odorhei / 19:00 – FOTBAL – Cupa
Franþei: Auxerre – St. Etienne.

DOLCE SPORT 3
18:45 – HANDBAL (M) – Cupa României: Dinamo –

Steaua.
EUROSPORT 1
11:30 – CICLISM – Turul Dubaiului, în Emiratele

Arabe Unite: etapa a 2-a / 13:30, 15:30 – SÃRITURI CU
SCHIURILE (F; M) – Universiada, la Almata, în Kazah-
stan / 16:30 – CICLISM – Turul Comunitãþii valenciene,
în Spania / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Angliei: West
Ham – Manchester City.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Mastersul German, la Berlin:

etapa întâi / 19:00, 21:45 – BASCHET (M) – Eurocu-
pa: Zenit Sankt Petersburg – Nijni Novgorod, Malaga
– Alba Berlin.

LOOK TV
21:45 – FOTBAL – Campionatul Scoþiei: Celtic –

Aberdeen.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

sportsportsportsportsport

1. Viitorul 21 13 3 5 29-19 42
2. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
3. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 21 8 5 8 21-25 29
8. Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
9. CSMP Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-32 18
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 21 5 3 13 18-33 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 22

Pandurii – CSMP Iaºi, vineri, ora 17.30
Astra – ASA, vineri, ora 20
„U” Craiova – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 14
Dinamo – Viitorul, sâmbãtã, ora 20
FC Botoºani – Concordia, duminicã, ora 17.30
CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 20
ACS Poli – Gaz Metan, luni, ora 20

Jucãtorii Universitãþii Craiova nu
sunt deloc speriaþi de condiþiile
meteo din aceastã perioadã ºi spun
sunt nerãbdãtori sã înceapã parti-
dele oficiale. Marius Briceag con-
siderã cã, dupã stagiul de pregãti-
re din Malta, Universitatea Craio-
va ºi-a ridicat nivelul jocului ºi este
mai eficientã, reuºind 16 goluri în
cele 6 meciuri amicale: „Ne-am pre-
gãtit foarte bine, a fost un turneu
reuºit din punctul nostru de vede-
re ºi sperãm sã confirmãm rezul-
tatele din amicale ºi în meciurile
care vor conta, din campionat ºi
Cupa României. Ne dorim sã câº-
tigãm cât mai multe partide ºi sã le
oferim o mare bucurie fanilor
noºtri. Pentru asta am muncit ºi în
iarna aceasta ºi sper sã se vadã
roadele.  Am marcat destul de mult
în amicale, ne bucurãm pentru
acest lucru, mai ales cã în cam-
pionat am ratat destul de mult ºi
ne-a costat acest lucru, sperãm ca
de acum oamenii noºtri de atac sã
fie mai prolifici”. O datã cu pleca-
rea lui Bogdan Vãtãjelu, Marius
Briceag a revenit pe postul sãu, cel
de fundaº stânga, dupã ce în acest
sezon a evoluat în banda dreaptã:
„Eram mulþumit ºi când jucam fun-
daº dreapta, dar acum mã bucur
ºi mai mult, fiindcã m-am întors
pe postul meu, pe care sunt obiº-
nuit ºi sper sã dau un randament

De ieri a început îndepãrtarea
zãpezii de pe terenul de joc ºi din
tribunele arenei „Extensiv”. De pe
o mare parte din teren a fost deja
degajat stratul gros de peste o ju-
mãtate de metru de zãpadã, iar pro-
cesul va continua astãzi.

Clubul din Bãnie a lansat o pro-
vocare pentru suporteri, care sunt
invitaþi astãzi, de la ora 11, sã punã
umãrul la curãþarea suprafeþei de
joc ºi a tribunelor, chiar împreunã
cu fotbaliºtii ªtiinþei. Un eveniment
a fost postat în acest sens pe fa-
cebook, cu îndemnul „Hai sã dãm
împreunã zãpada de pe „Exten-
siv!”. Mesajul clubului este urmã-
torul: „Punem mânã de la mânã ºi
începem împreunã Bãtãlia Pentru
Podium. Vino miercuri cu o lopatã
la stadionul Extensiv, sã deszãpe-
zeºti terenul împreunã cu jucãtorii
Craiovei! O sã gãseºti ºi câteva
surprize în zãpadã. Prima etapã din
2017 o avem sâmbãtã la ora 14:00,
aºa cã vrem sã curãþãm gazonul
cât mai bine, ca sã le iasã jocul
baieþilor noºtri în meciul cu Volun-
tari”. Toþi cei prezenþi vor primi o
canã de vin fiert, iar cei mai noro-
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Jucãtorii Universitãþii Craiova se
simt în formã ºi sunt nerãbdãtori sã

joace primul meci oficial din 2017
cât mai bun, sã ajut echipa”.

Briceag nu este de acord cu
antrenorul Mulþescu, acesta afir-
mând cã ºi-ar dori amânarea re-
luãrii campionatului pânã când te-
renurile vor fi bune. Fundaºul de
24 de ani îºi doreºte sã joace cât
mai curând în meciuri oficiale, iar
sâmbãtã îºi va întâlni fosta echi-
pã, FC Voluntari: „Sincer, nu mi-
aº dori sã se amâne campiona-
tul, abia aºtept sã jucãm, fiindcã
suntem în formã, suntem pregã-
tiþi. Cu Voluntariul va fi un meci
greu, fiindcã au echipã bunã, ju-
cãtori cu mare experienþã, dar noi
vrem sã începem anul cu dreptul
ºi vom da totul pentru a câºtiga”.

Ivan, cãpitan de plai oltenesc
Andrei Ivan a vorbit ºi el de-

spre stagiul din Malta ºi despre
achiziþiile iernii la Universitatea:
„Suntem mulþumiþi de cantona-
mentul din Malta, dar va trebui sã
confirmãm ºi în campionat, sã
continuãm în meciurile oficiale ce
am început în cele amicale. S-au
integrat bine ºi noii-veniþi, pe Di-
mitrov îl ºtiþi din campionat, este
un jucãtor foarte bun, dar ºi Fajic
ºi Alex Barthe sunt jucãtori de
valoare ºi sunt convins cã ne vor
ajuta în campionat”. Ivan sperã în
continuare într-un transfer peste

hotare: „Mã bucurã interesul ori-
cãrui club din strãinãtate pentru
mine, cu siguranþã voi pleca dacã
se vor înþelege cluburile ºi pentru
mine va fi mai bine. Aº vrea sã
am propriul parcurs, nu sã mã
raportez la alþi jucãtori care au fã-
cut carierã în strãinãtate”.

Atacantul de 20 de ani este
onorat de statutul de cãpitan al
ªtiinþei ºi spune cã banderola îl
motiveazã suplimentar: „M-am
simþit foarte bine în postura de
cãpitan de echipã, este o mare
onoare sã fiu cãpitanul ªtiinþei.
E o responsabilitate în plus pen-
tru mine dupã ce nea Gigi mi-a
dat banderola. Mã aºteptam sã fiu

noul cãpitan, fiindcã din varã am
fost a doua variantã, dupã Bog-
dan Vãtãjelu ºi era normal ca eu
sã preiau acest rol. Cred cã ºi
aceastã posturã m-a ajutat sã trec
peste o perioadã mai grea pentru
mine”. Despre învestirea lui Ivan
ca ºi cãpitan, Gigi Mulþescu a
spus: „I-am dat banderola lui
Ivan, i-am spus cã trebuie sã de-
monstreze cã o meritã ºi i-am dat
termen pânã la finalul cantona-
mentului. A demonstrat în Malta
cã o meritã, liderul s-a distins din
grup, a fost pe zi ce trece mai
responsabil, un coleg bun, a avut
atitudinea corespunzãtoare, a de-
pus efort”.

Meciurile cu FCSB ºi Dinamo
se joacã duminica

Ieri, LPF a anunþat ºi progra-
mul etapelor a 24-a ºi a 25-a din
Liga I Orange. Sunt cele douã
runde în care ªtiinþa disputã der-
by-urile cu FCSB ºi Dinamo, iar
cele douã partide, fiindcã consi-
derate cele mai importante, au
fost programate duminicã sea-
ra. Astfel, pe 19 februarie, la Se-
verin, Universitatea va întâlni
echipa lui Gigi Becali, iar peste
o sãptãmânã, pe 26 februarie,
alb-albaºtrii disputã în deplasa-
re derby-ul cu Dinamo.

coºi dintre fani vor avea ocazia sã
gãseascã în zãpadã „surprize cu
însemnele clubului”.

Totodatã, clubul a pus deja în
vânzare biletele de intrare la me-
ciul de sâmbãtã. Acestea pot fi co-
mandate online, accesând link-ul
de pe site-ul oficial al clubului ºi
vor putea fi primite acasã. În urma
colaborãrii dintre Universitatea ºi
Eventim.ro, biletele pot fi procu-
rate pânã în ziua meciului din ma-

gazinele Germanos, Vodafone,
Orange ºi OMV. Totodatã, biletele
se gãsesc ºi la magazinul oficial al
Universitãþii Craiova, situat în zona
English Park. La casele de bilete
de la stadionul Extensiv, tichetele
de acces la meci vor fi la vânzare
vineri ºi sâmbãtã, începând cu ora
10. Preþul biletelor pentru meciul
Universitatea Craiova – FC Volun-
tari: Peluza: 5 lei, tribuna 2: 10 lei,
tribuna 1: 15 lei, tribuna 0: 25 lei.
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